
 

 

                                                                                                                 

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  DOT. REGULAMINU 
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO 
NA OSIEDLU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY NOWE
 
PYTANIE 1.  
Czy wiadomo pod jakim wezwaniem ma by
 
ODPOWIEDZ: Nie, w przedmiocie konkursu nie zostało okre
być projektowany ko ściół.K onkurs ma charakter ideowy
-----------------------------------------------
 
PYTANIE 2. 
Czy na terenie objętego zakresem mamy wykona
w pobliżu, gdzie może byc wykonany lub
zawężać powierzchni koscioła?
 
ODPOWIEDZ: Na Zał. Nr. 2 oznaczono
można lokowa ć miejsca parkingowe. Po stronie wschodniej i zachod niej, na przedłu
korytarzy komunikacyjnych wzdłu
potencjalnie przeznaczone na potrzeby komunikacji r ównie
parkingowe przy zarezerwowaniu korytarzy komunikacyjnych
----------------------------------------------------------------------------------
 
PYTANIE 3. 
 Czy działka przeznaczona pod ko
załącznikach nr 2,4,5 ? (44x75 m )
Czy też jest to większy obszar, który jest wydzielony na podkładzie dwg. w
(62x75 m) 
 
ODPOWIEDZ: odpowied ź jak na pytanie 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PYTANIE 4. 
Czy lokalizacja ciągu komunikacyjnego 
na terenie 8U-ZP jest konieczna? Je
obowiązek zlokalizowania jej po wschodniej stronie wydzielenia B?
 
ODPOWIEDZ: Zaznaczone w MPZP ci
terenami poło żonymi na południe od terenów Nowych 
powinien by ć respektowany.  
 
 
PYTANIE 5. 

                                            
 

                  

 
                                                                                                                                                                       

DOT. REGULAMINU KONKURSU STUDIALNEGO NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO -URBANISTYCZNEJ KOŚCIOŁA RZYMSKO
NA OSIEDLU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY NOWE ŻERNIKI WE WROCŁAWIU

Czy wiadomo pod jakim wezwaniem ma być kościół? 

Nie, w przedmiocie konkursu nie zostało okre ślone, pod jaki
onkurs ma charakter ideowy . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

tego zakresem mamy wykonać parking czy jest inne miejsce
e byc wykonany lub z którego możemy skorzystać

 powierzchni koscioła? 

oznaczono  kolorem czerwonym teren opracowania, na którym 
 miejsca parkingowe. Po stronie wschodniej i zachod niej, na przedłu

korytarzy komunikacyjnych wzdłu ż osi rekreacyjnej (teren 10ZP), pozostaj
potencjalnie przeznaczone na potrzeby komunikacji r ównie ż do wykorzystania na miejsca 

przy zarezerwowaniu korytarzy komunikacyjnych .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy działka przeznaczona pod kościół to obszar zaznaczony na czerwono na mapach w 
cznikach nr 2,4,5 ? (44x75 m ) 

kszy obszar, który jest wydzielony na podkładzie dwg. w

 jak na pytanie 2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gu komunikacyjnego zaznaczonego w planie miejscowym
ZP jest konieczna? Jeżeli jest obligatoryjna czy istnieje

zek zlokalizowania jej po wschodniej stronie wydzielenia B? 

Zaznaczone w MPZP ci ągi komunikacyjne s ą sugesti ą przyszłych powi
onymi na południe od terenów Nowych Żernik i jak  każdy zapis planistyczny 
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  Wrocław, 21.10.2016 

KONKURSU STUDIALNEGO NA OPRACOWANIE 
CIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO 

ERNIKI WE WROCŁAWIU 

pod jaki m wezwaniem ma 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 parking czy jest inne miejsce 
emy skorzystać, aby nie 

kolorem czerwonym teren opracowania, na którym 
 miejsca parkingowe. Po stronie wschodniej i zachod niej, na przedłu żeniu 

10ZP), pozostaj ą pasy terenu 
 do wykorzystania na miejsca 

--------------------------------------------------- 

ciół to obszar zaznaczony na czerwono na mapach w 

kszy obszar, który jest wydzielony na podkładzie dwg. w załączniku nr 3? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zaznaczonego w planie miejscowym 
eli jest obligatoryjna czy istnieje 

ą przyszłych powi ązań z 
żdy zapis planistyczny 



 

Czy możliwe jest zlokalizowanie miejsc parkingowych dost
bezpośrednio z projektowanego ci
 
ODPOWIEDZ: Tak, mo żna wykorzysta
parkingowych. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PYTANIE 7. 
Czy zakres projektu odnosi się
możliwość zlokalizowania miejsc parkingowych poza tym obszarem np. w
strefie edukacji? 
 
ODPOWIEDZ: Nie. Wszelkie miejsca parkingowe powinny by
korytarzach komunikacyjnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PYTANIE 8. 
czy konkurs jest przeznaczony rowniez dla architektow posiadajacych uprawnienia do 
projektowania bez ograniczen w zagranicznych izbach architektow, np Bayerishe 
Architekten Kamer DE (jak w regulamin
wzbudza fakt, ze konkurs musi byc porzeprowadzony jedynie w jezyku polskim.
 
ODPOWIEDZ: Tak. Konkurs jest organizowany w formule otwartej b ez ogranicze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                            
 

liwe jest zlokalizowanie miejsc parkingowych dostępnych 
rednio z projektowanego ciągu komunikacyjnego? 

na wykorzysta ć korytarze komunikacyjne jako dojazd do miejsc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

się wyłącznie do wydzielenia B czy istnieje
 zlokalizowania miejsc parkingowych poza tym obszarem np. w

Nie. Wszelkie miejsca parkingowe powinny by ć zlokalizowane na działce lub w 
korytarzach komunikacyjnych.  

---------------------------------------------------------------------------------------------

jest przeznaczony rowniez dla architektow posiadajacych uprawnienia do 
projektowania bez ograniczen w zagranicznych izbach architektow, np Bayerishe 
Architekten Kamer DE (jak w regulaminie ad. "konkurs miedzynarodowy")? Watpliwosc 
wzbudza fakt, ze konkurs musi byc porzeprowadzony jedynie w jezyku polskim.

Tak. Konkurs jest organizowany w formule otwartej b ez ogranicze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 korytarze komunikacyjne jako dojazd do miejsc 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

cznie do wydzielenia B czy istnieje 
 zlokalizowania miejsc parkingowych poza tym obszarem np. w 

 zlokalizowane na działce lub w 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

jest przeznaczony rowniez dla architektow posiadajacych uprawnienia do 
projektowania bez ograniczen w zagranicznych izbach architektow, np Bayerishe 

ie ad. "konkurs miedzynarodowy")? Watpliwosc 
wzbudza fakt, ze konkurs musi byc porzeprowadzony jedynie w jezyku polskim. 

Tak. Konkurs jest organizowany w formule otwartej b ez ogranicze ń. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


