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                                                                                                                                                       Wrocław, 07.11.2016 
 
 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  
 
PYTANIE 1.  
  W ostatnich odpowiedziach na pytania do konkursu (14.10.2016) pojawiły się rozbieżności. 
W odpowiedzi na pyt. nr 1 stwierdzono, że "Obiekt kościoła można zlokalizować na przeznaczonej 
w MPZP działce", czyli jak wynika z załącznika graficznego do MPZP jest to wydzielenie 
wewnętrzne (B). 
 Natomiast w odpowiedziach na pyt. nr 7 i 8 stwierdzono, że " Zaznaczona działka (Zał. Nr 2 kolor 
czerwony oznaczony numerem 4) jest przeznaczona do zabudowy". 
Działka zaznaczona kolorem czerwonym i numerem 4 w załączniku nr 2 jest mniejsza niż 
wydzielenie wewnętrzne (B) pokazane w MPZP a co za tym idzie ogranicza faktyczną przestrzeń do 
zabudowy określoną w MPZP. Patrząc na załącznik nr 2 wydzielenie wewnętrzne (B) obejmuje 
zarówno czerwony obszar jak i żółty prostokąt po jego lewej stronie. 
 Czy obszar oznaczony żółtym prostokątem na lewo od działki oznaczonej kolorem czerwonym i 
numerem 4 w zał. nr 2, również podlega możliwości lokowania obiektów kubaturowych? 
 
ODPOWIEDZ: Konkurs jest ideowy. Zapisy MPZP wprawdzie nie ograniczają działań 
przestrzennych na terenie opracowania jednak zgodnie z założeniami osiedla Nowe Żerniki 
zabudowa powinna stanowić kontynuację zabudowy kończącej oś rekreacyjną (Centrum 
Kultury i Aktywności Lokalnej) zlokalizowaną na osi założenia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 2. 
W nawie kościoła należy zaprojektować :  B. cykl stacji Drogi Krzyżowej (14 stacji w formie 
rzeźbiarskiej lub malarskiej &ndash; minimum ikonograficzne to 14 krzyży, po jednym dla każdej 
stacji) z możliwością procesyjnego ich obejścia, czy należy zaprojektowac każdą stację czy 
wystarczy jedną (na podstawie pierwszej konsekwentnie pozostałe)? 
 
ODPOWIEDZ:  Odpowiedź na powyższe pytanie należy do Uczestnika konkursu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 3. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis: 
 "powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowi co najmniej 50 % powierzchni działki 
budowlanej"  - /czy te 50 % dotyczą działki czy tez całego obszaru oznaczonego na żółto? 
 
ODPOWIEDZ: Uczestnik odpowiada na pytanie co będzie działką kościoła a następnie 
powinien stosować się do wytycznych MPZP.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PYTANIE 4. 
Pkt10.5 Regulaminu. Cześć opisowa powinna zawierać schematyczny bilans terenu. Czy 
Organizator konkursu może jednoznacznie określić granicę terenu, który ma zostać ujęty w tym 
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zestawieniu (czy bilans terenu ma dotyczyć terenu oznaczonego na czerwono nr 4, czy terenu nr 4 
+ terenu oznaczonego na żółto nr3 lub inny zakres)? 
 
ODPOWIEDZ: Odpowiedź jak na pytanie nr 3 
 
 
PYTANIE 5. 
Czy Organizator może wyjaśnić intencję zapisu pkt 4.7 
Regulaminu:  ,,Jednym z  podstawowych  celów  Konkursu  jest zaproponowanie  rozwiązania  prze
strzeni  terenów  pomiędzy istniejącą zabudową oraz wałami wraz z decyzjami dotyczącymi 
rozwiązań powierzchni ,,miękkich i twardych", zieleni niskiej i wysokiej, zadaszeń stałych i 
czasowych itp. mających wpływ na charakter tych przestrzeni." tj. między innymi proszę o 
wyjaśnienie lub wskazanie o jakie tereny dokładnie chodzi 
 
ODPOWIEDZ:  
Powyższe sformułowanie zostało zamieszczone w Regulaminie omyłkowo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 7. 
Proszę o dokładne jednoznaczne określenie (wskazanie na załączniku mapowym) granicy 
opracowania konkursowego, np. zaznaczyć kolorem czerwonym część opracowania 
architektonicznego projektowanego kościoła, kolorem żółtym tereny opracowania urbanistycznego 
1:500, innym kolorem wymagany zakres opracowania dla planu w skali 1:2000. Projekt konkursowy 
powstaje w ustalonym już częściowo kontekście, które powinno zostać odpowiednio przedstawione 
w materiałach konkursowych zwłaszcza, że konkurs ma charakter międzynarodowy. Materiały 
konkursowe wydają się niepełne i osoby z zagranicy mogą nie wiedzieć o procesie jaki miał miejsce 
na rozpatrywanym terenie tj. warsztaty, konkursy. Uczestnicy wykluczeni z tego procesu mają 
bardzo okrojoną informację na ten temat, co może stwarzać nierówne szanse chociażby w 
poprawnym zrozumieniu zakresu konkursu. Opisany w pkt 4.7,4.8, 4.9, 4.10 Regulaminu Konkursu 
zakres (ciągi komunikacji: pieszej, kołowej, rowerowej, meble miejskie, zadaszenia, parkingi, 
zaproponowanie scenariuszy na wyłączanie poszczególnych stref w trakcie organizacji imprez 
masowych itp.) powinien mieć dokładne wskazanie granicy opracowania. 
 
ODPOWIEDZ:  
Odpowiedź jak na pytanie nr 3. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów działań i 
realizacji na terenie opracowania dostępne są na stronie www.nowezerniki.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PYTANIE 8. 
Proszę o wyjaśnienie oczekiwań Organizatora co do zakresu opracowania  na terenie nr 3?  Na 
przykład w te strefie (strefie edukacji) przewidywany jest budynek szkolno-wychowawczy, czy 
Organizator może opisać założenia dla tego kompleksu lub chociaż podać linię zabudowy na 
planie? 
 
ODPOWIEDZ:   
Brak jakichkolwiek rozstrzygnięć w tym zakresie. Sugerowane relacje będą zależały od 
interpretacji Uczestników konkursu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
PYTANIE 9. 
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Czy zagospodarowanie terenu takimi obiektami jak plebania, stacje drogi krzyżowej, parkingi, sale 
do katechezy itp. (wyłączając z tego sam kościół)  mają znajdywać się w obrębie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy przeznaczonej na kościół oznaczona literą B (wg MPZP oraz materiałów 
graficznych)? Czy zakres opracowania wykracza poza obszar oznaczony literą B? Jeżeli tak to jaki 
jest to zakres. 
 
ODPOWIEDZ: 
 Odpowiedź jak na pytanie nr 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PYTANIE 10. 
Czy regulamin konkursu zabrania złożenia DWÓCH osobnych koncepcji przez 
jedną pracownię / osobę prywatną? 
 
ODPOWIEDZ:  
Tak zabrania, choć wynika to z tradycji konkursowych aniżeli z konkretnego punktu 
Regulaminu. Brak konieczności akceptacji zgłoszeń do konkursu spowodował taką sytuację.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


