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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

I.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy Promenady Czesława Niemena w Częstochowie. Jest to pierwszy etap 

prac projektowych – koncepcja wstępna, która ma za zadanie nakreślić możliwe kierunki zagospodarowania i rewitalizacji terenu. 

Opracowanie wykonano w dwóch wariantach, dzieląc zespół projektowy na dwie drużyny, które nie wymieniały się na tym etapie 

szczegółami swoich koncepcji. 

Rozwiązanie przyjęto w celu osiągnięcia możliwie daleko posuniętego zróżnicowania wariantów koncepcji. 

I.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Promenada im. Czesława Niemena to położony w północnej części Częstochowy deptak o długości przeszło 1600 m. Swoją 

aktualną nazwę otrzymała w roku 2004, wcześniej była znana jako Promenada XXX-lecia PRL (oddano ją do użytku z tej właśnie 

okazji w roku 1974). Określenie mianem deptaka nie jest wyczerpujące i w pełni opisujące funkcje, jakie spełnia ów obiekt. Jest 

to wielofunkcyjna przestrzeń rekreacyjno-rozrywkowo-sportowo-wypoczynkowa, z której korzystają mieszkańcy dzielnic Północ oraz 

Tysiąclecie, pomiędzy którymi przebiega Promenada. Ostatni szerzej zakrojony remont przeszła na początku lat ’90 ubiegłego wieku 

(uwzględniał m. in. wymianę oświetlenia), ponadto w ciągu ostatnich kilkunastu lat etapami modernizowano różne obiekty 

współtworzące cały kompleks. 

Części wybudowane po roku 2000 pozostają w najlepszym stanie technicznym. Czas odcisnął swoje piętno na wielu 

fragmentach pochodzących z wcześniejszego okresu – wiele z nich jest mocno wyeksploatowanych, a większość tych, które 

pamiętają ubiegłe stulecie ma charakterystyczny dla minionej epoki sznyt. 

Główny deptak to szeroka na 10 m aleja o nawierzchni asfaltowej. Jej stan znacznie pogorszył się w ostatnich latach – 

pojawiają się coraz liczniejsze spękania, ubytki, nawierzchnia traci równość. Wzdłuż deptaka zlokalizowane są kolejne strefy 

o odmiennych funkcjach – ich rozmieszczenie jest de facto czynnikiem tworzącym program funkcjonalno-użytkowy Promenady. 

Należy także wskazać, iż na niemal całej długości deptakowi od północnej strony towarzyszy ścieżka rowerowa, która oddzielona 

jest pasem zieleni. 

Wejście na Promenadę zlokalizowane jest przy ul. Kiedrzyńskiej. W tym rejonie mieści się centrum handlowe o tej samej 

nazwie oraz przyległy do niego parking (obiekty nie objęte niniejszym opracowaniem). Obszar ma funkcję głównie komercyjną. 

W następnej kolejności Promenada przecina Park Tysiąclecia. Park posiada dość dobrze urządzoną i utrzymaną zieleń, utwardzone 

alejki, aczkolwiek brakuje na jego terenie oświetlenia. W parku znajduje się duży plac zabaw (część północna) oraz siłownia 

kalisteniczna (część południowa). Następnie, tuż za parkiem i jednocześnie od okolic skrzyżowania z ul. Brzeźnicką (wyłączone 

z ruchu pojazdów silnikowych) rozpoczyna się strefa wypoczynkowo-rekreacyjna, w której znajdują się liczne punkty 

gastronomiczne, place zabaw itp. obiekty. Jest to odcinek o największym natężeniu ruchu pieszego – nie tylko ze względu 

na koncentrację lokali oraz punktów handlowych, ale też z dlatego, iż stanowi część pieszego szlaku komunikacyjnego Tysiąclecia 

z Północą. W tej strefie odnajdziemy również zniszczoną fontannę oraz nieco zaniedbane skwery towarzyszące głównemu 

deptakowi. Dalej, za skrzyżowaniem z ul. Rolniczą, rozpoczyna się strefa rekreacyjno-sportowa, w której funkcjonują boiska 

wielofunkcyjne, skatepark, ziemny tor BMX oraz plac zabaw. Po południowej stronie obszaru znajduje się obszerny parking, 

na którym w nieco bardziej odległej przeszłości odbywały się giełdy samochodowe. Strefę od wschodu wieńczy amfiteatr – 

przebudowany gruntownie w 2009 r. Niestety architektura obiektu sprawia, że jest on dość wyraźnie odcięty od pozostałej 

przestrzeni i jako taki dość nieprzyjazny odwiedzającym, o ile nie odbywa się tam zorganizowana impreza. Tych jest stosunkowo 

niewiele, dlatego też funkcjonalność obiektu oraz racjonalność wykorzystania terenu jest ograniczona. Następnie Promenada 

przebiega po wiadukcie nad ul. Fieldorfa „Nila”, by wejść w ostatnią strefę. Ruch pieszych jest tutaj zdecydowanie mniejszy. 

Po stronie północnej znajduje się szkoła podstawowa, natomiast po południowej funkcjonuje kompleks roślinności parkowej (dość 

luźno nasadzony drzewostan z niezbyt zagęszczonym piętrem średnim). Ma on dość duży potencjał, który jest niewykorzystany, 

gdyż przebiegające w przeszłości na jego terenie alejki zostały całkowicie wchłonięte przez zieleń okolicznych muraw. W tej strefie 

wzniesiono na przełomie lat 2018/2019 tężnię solankową. Strefę zamyka wejście na teren Lasu Aniołowskiego, które jest 

jednocześnie końcem Promenady. Okoliczne tereny są wyraźnie gorzej zagospodarowane, a także zdecydowanie mniej 

uczęszczane. 
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I.3. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – WARIANT A. 

I.3.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

Przystępując do opracowania koncepcji wyznaczono główne cele, które wyznaczają kierunki działań projektowych: 

• nadanie miejskiego, współczesnego charakteru poprzez przekształcenie formy architektonicznej oraz roślinności. 

Kwestia dotyczy przede wszystkim głównego deptaka oraz znajdujących się przy nim enklaw zieleni. Ich charakter 

oraz wykorzystane materiały i gatunki nie odpowiadają współczesnym standardom, tworząc nieco przysadziste 

formy oraz nader mocno zaakcentowane podziały przestrzeni. Operowanie rozległymi i stosunkowo wysokimi 

jednogatunkowymi bryłami w zieleni krzewiastej tworzy wrażenie przytłoczenia; 

• wypełnienie luk przestrzenno-funkcjonalnych. Niektóre enklawy sąsiadujące z głównym deptakiem zostały 

na przestrzeni lat dość mocno zaniedbane i straciły swoją pierwotną funkcję wypoczynkową. Stanowią one luki 

w poszczególnych strefach użytkowych. Jeżeli obiekty te mają utrzymać charakter niewielkich skwerów 

zlokalizowanych wzdłuż głównego ciągu, należy przywrócić im cechy pozwalające przyciągnąć odwiedzających; 

• przekształcenie lub rewitalizacja obiektów, które nie są wystarczająco intensywnie wykorzystywane. Niektóre 

z obiektów znajdujących się wzdłuż głównego deptaka nie cieszą się zbytnią popularnością wśród odwiedzających 

to miejsce – dzieje się tak pomimo ich dobrego stanu oraz stosunkowo niedawnych prac rewitalizacyjnych. 

Najbardziej jaskrawym przykładem wydaje się być amfiteatr; 

• rozdzielenie potoków ruchu rowerowego i pieszego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to problem 

najbardziej widoczny w środkowej części Promenady, gdzie po obydwu stronach deptaka zlokalizowane są liczne 

atrakcje, punkty gastronomiczne i handlowe. Istniejący podział ciągów komunikacyjnych nie zdaje egzaminu – 

na ścieżce rowerowej pojawia się duża liczba pieszych, co znacznie utrudnia korzystanie z tejże; 

• choć przestrzennie nie jest to kwestia dorównująca skalą wcześniejszym punktom, istotnym minusem 

z użytkowego punktu widzenia jest brak toalet. 

Proponując zmiany dla poszczególnych części Promenady starano się zachować podział na istniejące strefy funkcjonalne, 

które wykształciły się niejako samorzutnie na przestrzeni lat, są czytelne dla mieszkańców, w związku z czym nie wydaje się, 

iż celowym jest wprowadzanie głębokich zmian programowych, w wyniku których miałaby zostać zmieniona ich kolejność lub 

całkowicie odmieniona ich funkcja. Nadrzędną zasadą, jaką przyjęto dla proponowanych zmian jest ewolucja zamiast rewolucji. 

I.3.2. GŁÓWNY DEPTAK. 

Główny deptak stanowi o charakterze całości założenia. Wyznacza formę oraz funkcję całego obiektu. Proponowana zmiana 

koncepcji architektonicznej głównego deptaku polega na zmianie typowego przekroju oraz zastosowaniu bardziej szlachetnego 

materiału w postaci wielkoformatowych płyt chodnikowych. Ponadto wydaje się, iż na większości odcinka dziesięciometrowa aleja 

jest zbyt szeroka w stosunku do ilości odwiedzających, dlatego zdecydowano się wprowadzić pas zieleni wypełniony trawami 

ozdobnymi, bylinami oraz roślinnością okrywową, co sprawiłoby, iż aleja nabrałaby wyglądu bliższemu trasie spacerowej, zamiast 

przypominać szeroką jezdnię. Pas zieleni będzie funkcjonował w ograniczonej formie na najintensywniej wykorzystywanym, 

środkowym odcinku Promenady. 

Ponadto na obszarze strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz rekreacyjno-sportowej zaproponowano lepsze rozdzielenie ruchu 

rowerowego i pieszego. W tym celu ścieżkę rowerową przeniesiono pod południową granicę obszaru – tędy rowerzyści pragnący 

po prostu przedostać się Promenadą w jednym z kierunków, mogliby podróżować bez obawy o kolizję z pieszymi, a istniejący 

drzewostan zapewni im komfortowe warunki jazdy. Wszystkie ścieżki planuje się wykonać z wykorzystaniem nawierzchni 

bitumicznej. 

Na głównym deptaku oraz na wszystkich ciągach pobocznych przewidziano wymianę lub instalację systemu oświetlenia, który 

proponuje się utworzyć w oparciu o nowoczesne i energooszczędne oprawy LED zamontowane na atrakcyjnych i nawiązujących 

do innych form architektonicznych słupach drewnianych. 

Wzdłuż deptaku zostaną zlokalizowane szalety publiczne. Wstępnie zaplanowano umieszczenie ich w trzech miejscach, które 

zostały wskazane w części graficznej opracowania. 

W ramach rewitalizacji cały obszar – a w szczególności główny deptak – otrzyma nowe wyposażenie w elementy małej 

architektury. Planuje się, by nawiązywały swoją nowoczesną formą do ogólnej koncepcji Promenady. Przykłady przedstawiono 

w części graficznej opracowania. Przewidziano odrębne wzornictwo ławek dla ciągu głównego oraz alejek pobocznych. Dodatkowe 

elementy małej architektury w postaci donic na roślinność planuje się wprowadzić na wiadukcie nad ul. Fieldorfa „Nila”. Mają one 

skuteczniej rozgraniczyć ścieżkę rowerową od strefy pieszej oraz uatrakcyjnić sam obiekt, który nie posiada pasa zieleni 

(a wprowadzenie takiego rozwiązania będzie trudne ze względu na konstrukcję wiaduktu) 
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I.3.3. STREFA WEJŚCIOWA. 

Nie planuje się wprowadzać zmian funkcjonalnych. Jej przeznaczenie de facto wyznaczają przyległe obiekty – centrum 

handlowe, budynki wielorodzinne. Stanowi głównie przecięcie różnych szlaków komunikacyjnych i jako takie nie wymaga głębokiego 

przekształcenia, a – poza rewitalizacją głównego deptaka – uzupełnienia nawierzchni na przedeptach i uporządkowania przestrzeni. 

I.3.4. PARK TYSIĄCLECIA. 

W tej części również nie przewiduje się istotnych zmian przestrzennych. Funkcjonalnie jest to obiekt działający dobrze i nie 

wymaga dokładania do niego kolejnych elementów programowych. Założono uzupełnienie sieci ścieżek (gównie w drodze 

utwardzenia istniejących, a zatem z całą pewnością uczęszczanych, przedeptów), budowę oświetlenia oraz wymianę urządzeń 

zabawowych placu zabaw – planuje się zwiększyć ich ilość oraz zastosować urządzenia o nieco bardziej wyszukanej formie 

architektonicznej, charakterystycznej dla wzornictwa skandynawskiego. Plac zabaw zyskałby spójny wygląd, nawiązujący do już 

urządzonej zieleni. 

I.3.5. STREFA WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNA. 

W strefie wypoczynkowo-rekreacyjnej szczególnej uwagi wymaga obszar wokół zdewastowanej fontanny, która stanowiła 

w przeszłości atrakcję wyjątkowo lubianą przez dzieci. Proponuje się utworzenie całkowicie nowego obiektu opartego na tym 

założeniu. Jego centralnym punktem będzie fontanna w postaci szeregu dysz ukrytych w tafli wody o głębokości ok. 10-15 cm. 

Przewidziano możliwość wchodzenia do wody i zabaw tryskającą z dysz wodą. Obiekt otoczony zostanie żelbetową pergolą 

o wysokości ok. 4 m, po której będą się wspinały pnącza dające schronienie w słoneczne dni. Od strony północnej zostanie 

utworzony przyległy do głównego deptaka taras wyposażony w ławki. Całość ma stanowić naturalne rozwinięcie głównego deptaka 

w osłoniętą enklawę zieleni, częściowo wkomponowaną w istniejący drzewostan. 

W dalszej części strefy proponuje się nieznaczne przekształcenie formy istniejącego placu zabaw oraz siłowni terenowej – 

działanie ma na celu nawiązanie charakteru obiektów do ogólnej koncepcji całego założenia. Ponadto w sąsiedztwie placu zabaw, 

w miejscu nieco zdegradowanego skweru planuje się utworzenie kolejnej atrakcji dla dzieci – labiryntu z żywopłotu. Wysokość 

krzewów nie powinna przekraczać 150-160 cm, aby stanowił on atrakcję dla młodszych dzieciaków i jednocześnie umożliwiał ich 

łatwe odnalezienie przez opiekunów. W dalej położonej enklawie zieleni – również mającej lata świetności za sobą – zaplanowano 

instalację skałek wspinaczkowych. Byłyby to niewielkie skałki, tzw. boulderingowe, które umożliwiają doskonalenie techniki oraz 

aktywny wypoczynek. Jednocześnie ze względu na swoją wysokość oraz zastosowanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej wokół, 

nie wymagają stałego dozoru. Położona jest w sąsiedztwie obiektów gastronomicznych stanowi atrakcję dla odwiedzających rodzin. 

Istn. plac zabaw z siłownią terenową zostanie wzbogacony o kolejne atrakcje.. 

I.3.6. STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA. 

Na początku strefy znajduje się położony na dwóch poziomach terenu plac zabaw. Cieszy się bardzo dużą popularnością ze 

względu na atrakcyjne urządzenia oraz położenie osłonięte drzewostanem. Funkcjonalnie jest obiektem skończonym – wymaga 

jedynie dobudowania pochylni dla osób z wózkami oraz osób niepełnosprawnych, a także – ewentualnie – odświeżenia niektórych 

urządzeń zabawowych. Strefa rekreacyjno sportowa posiada dobrze działający i mocno uczęszczany skatepark, boiska 

wielofunkcyjne oraz ziemny tor BMX. Ten ostatni może wymagać pewnych prac modernizacyjnych, które należałoby skonsultować 

z jego użytkownikami, by poznać ich pomysły i oczekiwania. Ilość osób korzystających z boisk w pogodne dni każe przypuszczać, iż 

liczba chętnych przekracza możliwości obiektu. 

W związku z powyższym strefa sportowa zostanie rozbudowana kosztem likwidacji amfiteatru, który przez większą część roku 

nie jest wykorzystywany i nie cieszy się popularnością odwiedzających. W zamian pojawią się nowe boiska do koszykówki 

(wariantowo można zastosować boiska wielofunkcyjne) z widownią, która umożliwi organizację zawodów sportowych. Ponadto tuż 

obok skateparku i toru ziemnego BMX planuje się utworzenie tzw. pump tracku, czyli bitumicznego toru z głównym przeznaczeniem 

dla rowerów, po którym jeździ się wykorzystując energię nabieraną na licznych płynnie ukształtowanych pagórkach, w które 

wyposażony jest tor. Pomimo domyślnego przeznaczenia dla rowerów obiekt ten świetnie sprawdza się także dla rolkarzy oraz osób 

na hulajnogach. Wokół toru i boisk utworzone zostaną przestrzenie wyposażone w elementy małej architektury, dzięki czemu poza 

rozrywką czysto sportową, będzie to atrakcyjne miejsce spotkań młodzieży. 

Ostatnim elementem wzbogacającym strefę będzie polimerobetonowa paraboliczna ścianka do tenisa. Jej kształt sprawia, iż 

piłka, niezależnie od wysokości, na której uderzy w ściankę, za każdym razem wraca do odbijającego na wysokości ułatwiającej 

kontynuowanie serii. 

I.3.7. STREFA WYPOCZYNKOWA. 

Ostatnią strefą przed wejściem do Lasu Aniołowskiego jest strefa wypoczynkowa. Planuje się tutaj rewitalizację oraz 
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rozbudowę zieleni typowo parkowej z niezbyt intensywnie rozwiniętym średnim piętrem w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej 

osobom poszukującym wypoczynku w ciszy, aczkolwiek czujących się niekomfortowo w zwartej szacie roślinnej dalej położonego 

lasu. Wśród drzewostanu zostaną utworzone utwardzone ścieżki umożliwiające spacerowanie i wypoczynek w najmniej hałaśliwej 

części Promenady. Przy ścieżkach zostaną zainstalowane elementy małej architektury, jak ławki stoliki szachowe i inne tego typu 

obiekty. Po stronie północnej, tuż przed Lasem Aniołowskim planuje się rozwinięcie drzewostanu parkowego, który pozwoli połączyć 

funkcjonalnie Promenadę ze znajdującym się na terenie jednostki D dzielnicy Północ parkiem (położony wzdłuż ul. Fieldorfa „Nila”). 

W tej części również planuje się wykonanie utwardzonych alejek. Jednocześnie można tę część potraktować jako przeznaczoną 

głównie dla właścicieli czworonogów. 

I.4. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – WARIANT B. 

Podstawowe założenia przyjęte w koncepcji.  

1) Rewitalizacja głównej alei – ciągu pieszo-jezdnego.  

2) Rozdzielenie potoków ruchu rowerowego i pieszego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

3)  Uzupełnienie nowymi funkcjami rekreacyjno-sportowymi terenów przylegających do promenady. 

4) Modernizacja części obiektów wraz z ich doposażeniem.  

I.4.1. GŁOWNA ALEJA PROMENADY. 

Planowana jest kompleksowa rewitalizacja głównego ciągu pieszo jezdnego obejmująca: 

1.1 Wymianę nawierzchni wraz z wprowadzeniem środkowej wstęgi dzielącej aleję na dwa odrębne ciągi spacerowe 

1.2 Wprowadzenie elementów małej architektury w postaci ławek, zieleni niskiej oraz cieków wodnych wraz z 

realizacją nowego oświetlenia  

1.3 Wyprowadzenie ruchu rowerowego na nową ścieżkę rowerową prowadzącą wzdłuż południowej granicy terenu. W 

miejscu istniejącej ścieżki rowerowej powstanie aleja spacerowa z przeznaczeniem dla rodziców z dziećmi.  

I.4.2. PARK TYSIĄCLECIA. 

Nie przewiduje się istotnych zmian przestrzennych. Założono uzupełnienie sieci ścieżek, budowę oświetlenia oraz 

modernizację  placu zabaw oraz wymianę elementów małej architektury ( ławki, kosze ). Obiekty charakterystyczne: 

2.1 Plac zabaw. 

2.2 Siłownia streetworkout. 

2.3 Górka saneczkowa. 

I.4.3. WODNY PLAC ZABAW. 

W miejscu istniejącej fontanny proponowane jest wykonanie wodnego placu zabaw przeznaczonego dzieci wraz z elementami 

uzupełniającymi w postaci ławek dla opiekunów oraz wydzielonych miejsc dla matek karmiących dzieci. Plac zabaw wyposażony 

zostanie w szereg urządzeń wodnych, nawierzchnia  w postaci okładziny poliuretanowej, antypoślizgowej, bezpiecznej dla 

użytkowników 

I.4.4. STREFA REKREACYJNA . 

Zlokalizowana jest na wschód od wodnego palcu zabaw. Jej modernizacja obejmie wykonanie dwóch nowych placów 

rekreacyjnych zawierających : 

4.1 Plac wypoczynku dla dzieci z trampolinami terenowymi i ławkami wśród zieleni. Zespół siedzisk i stolików 

stanowiących rodzaj „leśnej” pracowni szkolnej przeznaczonej np. do organizowania lekcje przyrodydla dzieci z okolicznych szkól i 

przedszkoli  

4.2. Plac rekreacyjny dla młodzieży oddzielony drewniana palisadą od głównego deptaka promenady i zawierający 

miejsca do odpoczynku i spotkań w postaci ławek, leżaków itp. 

4.3. Boisko do siatkówki plażowej pośród zieleni parkowej.  

4.4. Plac zabaw. 

4.5. Siłownia terenowa. 

I.4.5. STREFA AKTYWNOŚCI DLA DZIECI. 

W tej części założenia planowane jest: 

5.1. Doposażenie w urządzenia istniejących placów zabaw. 

5.2. Modernizacja placów utwardzonych z kostki burkowej i wykonanie w ich miejsce piaskownicy dla dzieci oraz 

trampolin terenowych 
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5.3. Wymiana elementów małej architektury oraz wyznaczenie miejsc dla matek karmiących.  

I.4.6. STREFA AKTYWNOŚCI DLA MŁODZIEŻY.  

Planowana jest modernizacja oraz częściowa realizacja nowych urządzeń sportowych przeznaczonych dla młodzieży: 

6.1. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie nowych siedzisk z drewna kompozytowego 

na trybunach. 

6.2. Budowa nowego toru Pumptrack z nawierzchnią asfaltową w miejscu istniejącego toru gruntowego. 

6.3. Modernizacja Skateparku. 

6.4. W rejonie tym planowana jest również realizacją niewielkiego obiektu kubaturowego zawierającego szatnie, 

natryski i toalety dla osób korzystających z urządzeń sportowych.  

I.4.7. AMFITEATR.  

7.1. Kompleksowa przebudowa amfiteatru obejmuje wykonanie częściowego zadaszenia sceny i trybun wraz z 

przebudową układu poziomów widowni która umożliwi zainstalowanie leżaków oraz siedzisk ze stolikami. Planuje się 

wykorzystywanie obiektów do organizacji pokazów filmów i koncertów oraz imprez sportowych ( kino letnie ) oraz innych imprez 

plenerowych. 

7.2. Dla uzupełnienia tej funkcji planowane jest wyznaczenie w okolicy amfiteatru placu do ustawiania pojazdów typu 

Food truck lub realizacja niewielkiego obiektu kubaturowego zawierającego lokal gastronomiczny z zapleczem sanitarnym.  

I.4.8. GRILL PARK.  

We wschodniej części terenu planowana jest modernizacja parku polegająca na: 

8.1. Odtworzeniu nawierzchni alejek parkowych. 

8.2. Wykonaniu kilku placyków rekreacyjnych z grillem i miejscami siedzącymi dla użytkowników. 

I.4.9. FUNKCJE UZUPEŁNIAJĄCE NA TERENIE PROMENADY. 

9.1. Realizacja lub modernizacja parkingów samochodowych od strony ul. Rolniczej i przy Parku Aniołowskim. 

9.2. Montaż wiat postojowych dla rowerów w okolicach parkingów samochodowych wraz z instalacją stacji obsługi 

rowerów. 

9.3. Montaż na terenie parku kilku toalet ogólnodostępnych w postacie niewielkich obiektów kubaturowych. 

9.4. Istniejąca tężnia. 

9.5. Istniejące obiekty gastronomiczne. 

  


