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Warszawa, 09.03.2020r. 

 

Dotyczy: „Konkursu architektoniczno-urbanistycznego z prekwalifikacją kandydatów (konkurs 

dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

PO ZALECENIACH POWARSZTATOWYCH NR 2 

 

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do konkursu. Poniżej 

Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

PYTANIE 1            
Prośba o wyjaśnienie zapisu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu na osiedlu Zakrzów VII A we Wrocławiu (Uchwała nr XVIII/516/04 Rady Miejskiej z dnia 15 
stycznia 2004 roku) §9 ust. 3 pkt 6 „dopuszcza się inne układy zabudowy wzdłuż ulic niż obrzeżny 
układ zabudowy na co najwyżej 10% długości ulicy pod warunkiem, że zabudowa będzie od ulicy 
osłonięta szpalerem drzew podkreślającym ciągłość pierzei zabudowy wzdłuż ulicy.” Czy ww. zapis 
dotyczy jedynie zabudowy w układzie obrzeżnym przy ulicach od strony obowiązującej linii 
zabudowy, czy dotyczy zabudowy przy wszystkich ulicach wokół wyznaczonej jednostki projektowej. 

ODPOWIEDŹ: 
Powyższy zapis dotyczy terenów o przeznaczeniu   zabudowy wielorodzinnej na terenach 1MW,          
2 MW, 3MW, 4 MW położonych przy wszystkich ulicach wokół wyznaczonej jednostki projektowej.  
Obrzeżny  układ  zabudowy  -  należy   przez   to   rozumieć usytuowanie  obiektów wzdłuż ulic, 
najczęściej równolegle do ich osi w taki sposób, że tworzą one zamknięty ciąg pierzei z odgrodzonym 
od ulicy wnętrzem .  
 

PYTANIE 2            
Prośba o wyjaśnienie jak rozumieć zapis obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzów VII A we Wrocławiu (Uchwała nr XVIII/516/04 Rady 
Miejskiej z dnia 15 stycznia 2004 roku) §9 ust. 3 pkt 7 „ustala się obowiązek zaprojektowania pasażu 
handlowo – usługowego, wzdłuż projektowanych ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami KZ, 
1KL i 2KL.” 
Czy na potrzeby konkursu ww. zapis rozumieć jako obowiązek zaprojektowania lokali usługowych na 
parterze: 

a) w wybranych budynkach od ulicy KZ i 1KL, 

b) we wszystkich budynkach od ulicy KZ i 1KL, 

c) w budynkach od strony ulicy KZ lub ulicy 1KL. 

ODPOWIEDŹ: 

Powyższy zapis należy rozumieć jako obowiązek zaprojektowania  lokali handlowych i usługowych ( 

pasaż handlowo - usługowy) na parterze w wybranych budynkach od ulicy KZ i 1KL. 
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PYTANIE 3            
Prośba o wyjaśnienie zakresu prac dla Terenu 3, na który poświęcona jest plansza 7. Prosimy o 
wytyczne co należy lub co możemy umieścić na planszy 7, w kontekście już wykonanego projektu dla 
tego terenu. 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z przekazanymi dnia 26.02.2020 r. wytycznymi po Warsztatach II Sąd Konkursowy postanowił 
zrezygnować z obowiązku wykonywania Planszy nr 7. 
 

PYTANIE 4            
Czy istnieje możliwość otrzymania zdjęcia terenu (np. wykonane dronem), które ułatwiłoby 
wykonanie wizualizacji z lotu ptaka. 

ODPOWIEDŹ: 
Zdjęcia w niskiej rozdzielczości (tylko takimi dysponuje Organizator) przekazujemy w załączniku do 
maila z niniejszymi odpowiedziami oraz zostaną one udostępnione na Platformie internetowej 
konkursu (nieruchomosci.pfr.pl/konkursZatorska). 
 

PYTANIE 5            
Prosimy o informacje na temat pożądanej wielkości etapu 1 inwestycji na terenie 1. 

ODPOWIEDŹ: 
Wielkość proponowanego Etapu I Terenu 1 Inwestycji została wskazana w Regulaminie Konkursu. 
Zasadniczo, definiują ją podane wskaźniki oczekiwanego PUM i PUU. Obszarowo definiuje ją Załącznik 
nr 11. Dokładna wielkość powinna wynikać ze specyfiki koncepcji przyjętej przez Uczestnika – przy 
założeniu zgodności z obowiązującym MPZP.  
 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
„Oczekiwana ilość powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) dla Terenu 1 Etap I Inwestycji – min. 24 
833m2 .” 
„Oczekiwana ilość powierzchni użytkowej (PUU) dla Terenu 1 Etap I Inwestycji – min. 1 849 m2” 
 
Organizator oczekuje rozwiązań, które, pozwolą na realizację w Etapie I PUM i PUU najbliższej 
wielkości minimalnej, wskazanej w Regulaminie. PUM i PUU, której nie uda się uzyskać w Etapie I 
należy „dołączyć” do Etapu II, tak aby łączne PUM i PUU były zgodne z zapisami Regulaminu 
Konkursu. 
 

PYTANIE 6            
Prosimy o dodatkowe informacje na temat Państwa oczekiwań dla lokalizacji szkoły na terenie 1, 
własność PFR Nieruchomości. 

ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu:  
„W zakresie wyposażenia w usługi osiedlowe obowiązuje zabezpieczenie rezerwy terenowej dla 
lokalizacji usług publicznych takich jak zespół szkolno-przedszkolny:  
- o powierzchni 1,0 ha na Terenie 1,  
- o powierzchni 1,5 ha na Terenie 2.  
Obowiązuje spójne w zakresie funkcjonalno-przestrzennym powiązanie obu terenów dla realizacji 
przedmiotowej funkcji.”. 
 
Zgodnie z zaleceniami po Warsztatach nr 1: 
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„Niekomercyjne usługi oświaty, tj. zespół szkolno-przedszkolny, stanowić powinien spójny 
funkcjonalnie, zwarty i niczym nieprzedzielony przestrzennie kompleks. Szkoła i przedszkole będą 
mieścić się w jednym budynku.” 
 
Zgodnie z zaleceniami po Warsztatach nr 2: 
„Wyceny opracować zgodnie z Regulaminem Konkursu. Szacunkowe koszty nie powinny uwzględniać 

inwestycji związanej z zespołem szkolno – przedszkolnym.” 

„Wykazać, że przedstawione proporcje terenów pod szkołę są zgodne z Regulaminem Konkursu.” 

„Wykazać, że do szkoły, żłobka,  przedszkola oraz usług w pierzejach budynków zapewniono 

konieczny, bezkolizyjny dostęp – dojście i dojazd.” 

 

PYTANIE 7            
Pytanie odnoszące się do punktu 3. wytycznych i zaleceń ogólnych: 
,,Na obszarach należących do PFRN jak i do PHN na których w istniejącym miejscowym planie 
dopuszczone było lokalizowanie zabudowy o wysokości 4,5 kondygnacji dopuszcza się zgodnie ze 
studium lokalizowanie zabudowy o wysokości 5 kondygnacji." 
Czy dopuszczalne jest lokalizowanie zabudowy o wysokości 5 kondygnacji na pełnych obszarach: 
3UI/M, 2UI/M, 1UI istniejącego miejscowego planu czy tylko przy zabudowie usytuowanej wzdłuż al. 
Sobieskiego? 

ODPOWIEDŹ: 
Według regulaminu  na terenach należących do PFRN i PHN tam gdzie w istniejącym miejscowym 
planie dopuszczona jest zabudowa do 4,5 kondygnacji można projektować 5 kondygnacji. Tereny 
należące do PFRN i PHN z tych wymienionych w pytaniu to 3UI/M i 2UI/M. Teren 1UI nie jest 
zaliczony do tego wykazu . To oznacza że wszędzie tam gdzie na terenach 3UI/M oraz 2 UI/M była 
dopuszczona zabudowa do 4,5 kondygnacji (według planu par 10 ust 3 p4b) „dopuszczalna wysokość  
budynków  nie  może  przekraczać  czterech kondygnacji nadziemnych bez uwzględnienia poddasza 
użytkowego” - zapis dla zabudowy wielorodzinnej) można projektować 5 kondygnacji. W regulaminie 
nie ograniczono tego ustalenia do zabudowy wzdłuż ul. Sobieskiego .  
 

PYTANIE 8            
Pytania odnoszące się do punktu 14. wytycznych indywidualnych: 
,,Dostosować zabudowę Terenu 3 do wytycznych wynikających z Regulaminu Konkursu (w 
szczególności z załącznika nr 16)." 
Czy wyklucza się przedstawienie własnego projektu zagospodarowania terenu i zabudowy? 
Czy dopuszcza się zmianę lokalizacji miejsc parkingowych przyjętych w załącznika 16., które kolidują z 
przyjętą koncepcją zaprojektowanej przestrzeni publicznej parku? Czy możliwe jest przesunięcie 
granicy fazy I i II, tak, aby zlokalizować miejsca parkingowe po wschodniej stronie zabudowy zgodnie 
z przyjętą przez nas strategią urbanistyczną? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z wyjaśnieniami treści Regulaminu Konkursu z dnia 28 stycznia 2020 roku: 

„Dla Terenu 3 Organizator wymaga pozostawienia obecnie zaprojektowanych budynków 

(z możliwością ew. zmiany liczby kondygnacji, kształtu dachu, wprowadzenia dominant) – 

zagospodarowanie terenu może ulec zmianie, np. droga wewnętrzna prowadząca do garażu może 

mieć kontynuację w innym kwartale zabudowy. Należy jednak pamiętać, że wszystkie zmiany muszą 

być zgodne z Regulaminem konkursu.” 

Należy pozostawić budynki w obrysie wynikającym z Załącznika nr 16.  



KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY Z PREKWALIFIKACJĄ KANDYDATÓW ( KONKURS DWUETAPOWY) NA 
OPRACOWANIE KONCEPCJI ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ I USŁUGOWEJ W OBSZARZE 

POMIĘDZY ULICAMI ZATORSKĄ I ODOLANOWSKĄ WE WROCŁAWIU 

 

Strona 4 z 4 

 

Miejsca parkingowe powinny być zaprojektowane zgodnie z Załącznikiem nr 16.  

Nie dopuszcza się przesunięcia granicy fazy I i II. 
 

PYTANIE 9            
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie ustaleń z Warsztatu nr 2, dotyczących możliwości 
zrealizowania części PUM i PUU wymaganego w Etapie 1 PFRN w ramach Etapu 2 PFRN.  
Takie rozwiązanie zostało zaproponowane z uwagi na przeznaczenie w naszej koncepcji 1ha z terenu 
2MW (1 Etap PFRN) pod budynek szkoły. Zrealizowanie w 1 Etapie PFRN wartości PUM na poziomie 
ok. 20 tys. mkw  pozwoli na zapewnienie bardziej równomiernego współczynnika intensywności 
zabudowy w ramach całego Terenu 1 PFRN i Osiedla. 

ODPOWIEDŹ: 
Potwierdzamy ustalenia z Warsztatów nr 2. Jeżeli w przedstawionej koncepcji konkursowej teren 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową w Etapie 1 Inwestycji zostanie pomniejszony o teren 
przeznaczony pod szkołę (1ha) to dopuszcza się ograniczenie PUM pod warunkiem dołożenia 
brakującej ilości PUM do Etapu 2 Inwestycji.  
Jeżeli tereny przeznaczone pod szkołę o pow. 1 ha będą położone na obszarze Etapu 1 Inwestycji to 
Zamawiający dopuszcza ograniczenie ilości PUM na tym terenie, w Etapie 1 Inwestycji do 20 000 m2.   


