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                                                                                                                   Wrocław, 14.10.2016 
 
 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. REGULAMINU KONKURSU STUDIALNEGO NA OPRACOWANIE 

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

NA OSIEDLU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY NOWEŻERNIKI WE WROCŁAWIU 

 
PYTANIE 1.  
Jaki jest dokładny zakres opracowania (w materiałach nie ma podanej granicy opracowania). W 
związku z tym za teren opracowania uznaje się tylko i wyłącznie działkę przeznaczoną na kościół 
(kolor czerwony na zdjęciach), czy należy zagospodarować cały południowy pas (uwzględniając 
kompleks szkolno-wychowawczy). Zgodnie z przesłanym załącznikiem przez uczestnika konkursu 
należy zaprojektować teren oznaczony tylko nr 1, czy może 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5? 
 
ODPOWIEDZ: Obiekt kościoła można zlokalizować na przeznaczonej w MPZP działce. Jednak 
biorąc pod uwagę, iż kościół powinien pełnić rolę społeczną w zespole mieszkaniowym, Uczestnik 
może (powinien) zasugerować właściwe rozwiązania przestrzenne wiążące lub separujące od 
pozostałych przestrzeni w "pasie edukacyjnym”. Powinien także rozwiązać dojścia do 
działki/budynku kościoła od strony osiedla i zaproponować odpowiednie „najścia” do działki i strefy 
wejściowej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 2. 
2 aksonometrie - dotyczą tylko projektowanej architektury, czy należy przedstawić proponowaną 
kubaturę łącznie z zagospodarowaniem terenu w relacji do koncepcji całego osiedla? W regulaminie 
jest podane "zgodnie z zaznaczeniem na schemacie", który schemat Organizator ma na myśli? 
 
ODPOWIEDZ: Uczestnik decyduje o ostatecznym zakresie opracowania i wkomponowania obiektu 
kościoła w otaczającą przestrzeń. Zakres opracowania powinien odzwierciedlać założenia 
dotyczące wzajemnych relacji między elementami osiedla i tłumaczyć podjęte decyzje funkcjonalno-
przestrzenne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 3. 
Czy Organizator dysponuje wyjściowymi materiałami dotyczącymi nowego osiedla o większej 
szczegółowości (kształt kubatury planowanych obiektów, linie zabudowy poszczególnych obiektów, 
układ obiektów na poszczególnych kwartałach itp.) w formacie pdf lub dwg 
 
ODPOWIEDZ: Nie. Osiedle jest w trakcie realizacji. Postęp prac można obserwować na oficjalnej 
stronie nowezerniki.pl. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 4. 
Przede wszystkim chciałam zapytać czy konkurs skierowany jest również do studentów drugiego 
stopnia kierunku Architektura i czy może być opracowany w grupach dwuosobowych. 
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ODPOWIEDZ: Konkurs jest ideowy i otwarty i to oznacza, iż każdy może przedstawić swoją wizję 
kościoła. 
 

 
PYTANIE 5. 
mam pytanie odnośnie konkursu studialnego na koncepcję kościoła (j.w.), a mianowicie, w jakiej 
formie można składać oficjalne pytania dotyczące projektu? 
 
ODPOWIEDZ: Pytania należy składać na wskazany w Regulaminie adres organizatora. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 7. 
Wg przedstawionego masterplanu czerwonym kolorem oznaczono lokalizację kościoła - czy jest 
ona orientacyjna, czy np. nieprzekraczalna (na potrzeby konkursu). 
 
ODPOWIEDZ: Zaznaczona działka (Zał. Nr 2 – kolor czerwony oznaczony numerem 4) jest 
przeznaczona do zabudowy. Na działkach sąsiednich zabudowa jest niedozwolona. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 8. 
Plebanię wraz z funkcjami pomocniczymi należy sytuować w obrębie obszaru nr 3 (żółty) ? 
 
ODPOWIEDZ: Zaznaczona działka (Zał. Nr 2 – kolor czerwony oznaczony numerem 4) jest 
przeznaczona do zabudowy. Na tej działce należy zaprojektować wszelkie wskazane w 
Regulaminie obiekty kubaturowe. Na działkach sąsiednich zabudowa jest niedozwolona. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PYTANIE 9. 
Czy informacje zawarte w pkt 4, ppkt 4.13 regulaminu w/w konkursu są nadrzędne w stosunku do:  
A). §6, pkt 3). (wymiar pionowy budowli do 15 m) 
B). §23, ust. 2, pkt 2). (wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem do 35 m) uchwały 
nr XVII/326/11 (MPZP nr 476)? 
 
ODPOWIEDZ: Należy przyjąć wysokość zabudowy kościoła wraz z niezbędnymi funkcjami 
towarzyszącymi jako zabudowę do wysokości 15 m, natomiast dopuszcza się zastosowanie 
podwyższenia (np. wieża kościelna) do wysokości 35 m. O ile jest to konieczne i wynikające z 
przyjętej koncepcji. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 10. 
W punkcie 3.1 regulaminu napisano, że "Przedmiotem Konkursu Studialnego jest opracowanie 
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kościoła wyznania rzymsko-katolickiego" natomiast w 
"Założeniach programowych" w punkcie nr 9 jest mowa o budynku plebani i budynku z salami 
spotkań. 
Czy w ramach konkursu należy również przedstawić szczegółowe rozwiązania (rzuty, przekroje, 
aksonometrie, widoki) tych dodatkowych budynków? 
Jeśli tak, to ograniczenie części graficznej do 2 plansz (zgodnie z pkt nr 10.3. uaktualnionego 
regulaminu), biorąc pod uwagę konieczność zaprezentowania zarówno budynku kościoła jak i 
budynku plebani wydaje się niewystarczająca. 
Czy budynek plebani musi znajdować się w granicy wydzielenia wewnętrznego "B" czy też może 
być zlokalizowany na obszarze 8U-ZP poza wydzieleniem wewnętrznym "B"? 
 
ODPOWIEDZ: Konkurs jest ideowy i może/powinien proponować inne, niż dopuszczają dzisiejsze 
regulacje, rozwiązania, aby wykreować to miejsce także jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. 
Stąd sugestia innych funkcji poza sakralnymi. Do decyzji Uczestnika należy decyzja o ostatecznym 
kształcie kościoła jako miejscu kultu. 
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PYTANIE 11. 
 W załączniku nr 2 została wskazana lokalizacja kościoła (czerwony prostokąt nr4).  Z kolei w 
załączniku nr 6 &#34;Założenia programowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno - 
architektonicznej  kościoła rzymsko - katolickiego na terenie osiedla Europejskiej Stolicy Kultury 
Nowe Żerniki we Wrocławiu &#34; jest mowa jeszcze o budynkach plebani i budynku spotkań grup 
parafialnych, oraz o parkingu na 30 samochodów. W punkcie 3 regulaminu &#34;przedmiot 
konkursu&#34;, oraz w punkcie 4 &#34;Cel konkursu&#34; nie ma mowy o budynkach plebani i 
budynku spotkań grup parafialnych, oraz o parkingu na 30 samochodów.  Proszę o wyjaśnienie czy 
budynek plebani i budynek spotkań grup parafialnych, oraz parking na 30 samochodów są 
przedmiotem, konkursu,   A jeśli tak to proszę o wskazanie działki/ działek, na których mają się one 
znajdować. 
 
ODPOWIEDZ: Wskazana kolorem czerwonym (nr 4) działka przeznaczona na wszelkie obiekty 
kubaturowe. Natomiast działki sąsiednie, jako kontynuacje korytarzy komunikacyjnych, 
mogą/powinny być traktowane jako przestrzenie obsługujące teren kościoła na m.in. wymagane w 
MPZP miejsca parkingowe, ale także na inne wskazane przez Uczestnika funkcje. 
 

 
PYTANIE 12. 
Jaki jest rzeczywiście wymagany zakres terenu dla koncepcji zagospodarowania (wg pkt. 10.4. 
regulaminu)? Czy można oczekiwać, że zostaną określone granice terenu dla  opracowania 
szczegółowego 1:500. 
ODPOWIEDZ: Zakres opracowania minimum w skali 1:500 to działka wskazana w Zał. Nr 2 oraz 
oba sąsiednie tereny zaznaczone kolorem żółtym.  
 

 
PYTANIE 13. 
Czy parking dla samochodów wiernych (wg pkt. 8. Założeń Programowych,  musi być  
zlokalizowany w obszarze wydzielenia (B) MPZT? Czy ewentualnie może być w sąsiedztwie na  
pozostałym obszarze 8U-ZP? 
. 
ODPOWIEDZ: Jak pytanie nr 11. 
 

 
PYTANIE 14. 
Pkt. 4.5. regulaminu sugeruje, że wydzielenie ("B") terenu 8U-ZP, wydaje się nie  obowiązujące (na 
etapie konkursu studialnego) co do obszaru...(..) "uwzględnienie  konieczności wyznaczenia terenu 
bezpośrednio należącego do kościoła"... Czy zatem można w  uzasadnionych przypadkach przyjąć 
w koncepcji większy teren bezpośrednio należący do  kościoła? 
 
ODPOWIEDZ: Tylko w zakresie funkcji towarzyszących niezapisanych w regulaminie konkursu. 
 

 
PYTANIE 15. 
Jak się ma jeden z podstawowych celów konkursu określonych w pkt. 4.7, 4,8 regulaminu,  do 
tematu konkursu sformułowanego "Opracowanie koncepcja kościoła rzymsko-katolickiego  (...) 
Nowe Zarniki we Wrocławiu. Czy być może jest to cel wtórny,  nie mieszczący się w  logicznej 
szczegółowości i ukierunkowaniu zadania konkursowego? 
 
ODPOWIEDZ: Tym celem jest uzyskanie przestrzeni wspólnej, współdzielonej z innymi funkcjami 
pasa „edukacyjnego” lub „zielonego” dla lokalnej społeczności. 


