
KONKURS OGRANICZONY, JEDNOETAPOWY, REALIZACYJNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA 

KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYNKU W TRZEBIATOWIE 

Pytania otrzymane do dnia. 16.01.2023 

 

1.  Pytanie o wniosek o dopuszczenie do konkursu 

 

Treść: Dzień dobry, Czy dla wnioskujących o udział w konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody 

w punkcie 12 części III wniosku ( dotyczy publikacji pracy konkursowej niezależnie od zdobycia 

nagrody)? Czy brak zgody w tym punkcie może być podstawą do niezaakceptowania wniosku? 

 

Odpowiedź 

Nie wyrażenie zgody nie skutkuje odrzuceniem wniosku o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie, nie jest również obowiązkowe. Zaznaczenie opcji „nie wyrażam zgody” 

skutkuje tylko i wyłącznie tym, że praca konkursowa, która nie otrzyma żadnej nagrody 

nie będzie publikowana przez Zamawiającego w jakiejkolwiek formie, na którymkolwiek 

etapie Konkursu.  

 

2. Zestaw pytań. Pytania od 1 do 9 do regulaminu konkursu 

 

Zgodnie z nowymi zaleceniami ( wytyczne WKZ), dopuszcza się zamknięcie ulic wzdłuż 

wschodniej i zachodniej pierzei rynku. W wytycznych konkursowych mowa jedynie o 

zamknięciu jednej z nich, konkretnie tej po północno-wschodniej stronie. Które rozwiązanie 

jest preferowane przez Organizatora i będzie wyżej "punktowane"?    

 

Ze względu na układ komunikacyjny miasta oraz potrzebę rekompensaty miejsc 

postojowych likwidowanych w ramach zamknięcia północno wschodniej części ul Rynek, 

Organizator skłania się do ewentualnego zamknięcia ulicy w północnowschodniej części 

rynku. Jednakże, jeśli w pracy konkursowej będzie zawarte sensowne uzasadnienie 

zamknięcia  ulicy przy zachodniej pierzei rynku,  nie będzie to pracy dyskwalifikować. 

 

Organizator dopuścił lokalizację miejsc postojowych nie tylko wzdłuż pierzei południowo-

zachodniej, ale również przy ulicy Słowackiego. Czy dozwolone jest również zaprojektowanie 

ich na ul. Wojska Polskiego?  

Organizator nie przewidywał lokalizacji miejsc postojowych w południowo wschodniej 

części ul. Rynek (zapewne ten odcinek autor pytania miał na myśli), ale nie wyklucza 

takiego rozwiązania. 

 Czy Organizator może przedstawić materiały/opis docelowego układu drogowego? Chodzi 

przede wszystkim o wskazanie które drogi pozostaną jedno- lub dwu-kierunkowe.  

 

Pomijając ulicę lub ulice przeznaczone do zamknięcia, organizator nie przewidywał 

zmiany układu pozostałych ulic w zakresie kierunków ruchu. Jeśli koncepcja przebudowy 

placu wymusi taką konieczność, powinna zawierać również propozycję zmiany organizacji 

ruchu w tym zakresie. 

 

 



Dopuszczone jest zaprojektowanie posadzkowej fontanny, ale zgodnie z nowymi wytycznymi 

WKZ w jasno określonym miejscu - południowo-wschodnia część rynku. Czy Uczestnik konkursu 

może zaproponować jednak inną lokalizację, a jeśli tak, to jak będzie to oceniane?  

 

Jeżeli uczestnik zdecyduje się na zaprojektowanie fontanny, sugerowany jest projekt 

zgodny  z wytycznymi WKZ zarówno w zakresie formy jak i lokalizacji. Zamawiający 

preferuje fontannę zgodną z wytycznymi WKZ, ale inne propozycje będą również 

przedmiotem oceny, także w kontekście konieczności pozyskania przez Laureata 

ponownych uzgodnień 

 

Czy obecny przebieg pasów od ratusza w kierunku narożników rynku jest historyczny ? Czy 

możliwe jest ich "dopasowanie" do nowoprojektowanego kształtu placu, tak by uczytelnić ich 

układ i zasadę?  

 

Wytyczne WKZ są precyzyjne w tym zakresie, w związku z czym koncepcja w tym zakresie 

powinna być z nimi zgodna (patrz pkt 2 wytycznych WKZ) 

 

Prosimy o ponowne sprecyzowanie ( biorąc pod uwagę nowe wytyczne WKZ) gdzie i jaka 

zieleń może być wprowadzona w przestrzeń placu, oraz w obrębie sąsiadujących ulic. Przede 

wszystkim chodzi o lokalizację nowych drzew, zieleni średnio-wysokiej oraz zieleńców/ 

trawników.  

 

Wytyczne WKZ są precyzyjne w tym zakresie, w związku z czym koncepcja w tym zakresie 

powinna być z nimi zgodna (patrz pkt od 4 do 7 wytycznych WKZ) 

 

Jak duża przestrzeń placu musi pozostać "wolna" od zagospodarowania na organizację 

okolicznych imprez i wydarzeń. Czy dotyczy to jedynie północnej strony placu, czy również 

strony wschodniej i zachodniej - do granic istniejącego zieleńca?  

 

Propozycja wielkości i rozwiązanie należy do Uczestników konkursu. Jako przestrzeń 

przeznaczoną na organizację okolicznościowych imprez i wydarzeń wskazano część 

północno zachodnią Rynku. Wytyczne WKZ oraz regulamin konkursu są precyzyjne w 

kontekście możliwości zagospodarowania tej części Rynku. 

 

Czy jest możliwość zwężenia ulic w obrębie rynku do jednego pasa? - w szczególności chodzi o 

ul. Wojska Polskiego oraz ul. Witosa i Słowackiego.  

 

Tak, ulice przebiegające dookoła Ratusza (z jego czterech stron) noszą wspólną nazwę ul. 

Rynek. Są to ulice zamykające plac rynkowy i wchodzące w zakres opracowania. W obrębie 

Rynku organizator nie wyklucza możliwości zwężenia ulic. 

 

Czy odpowiedzi które zostały udzielone przez Organizatora dotychczas ( w czasie trwania 

"poprzedniego" konkursu) obowiązują w tym? 

 

Odpowiedzi udzielone w poprzednim ogłoszeniu konkursowym nie obowiązują w 

obecnym. 

 


