
KONKURS OGRANICZONY, JEDNOETAPOWY, REALIZACYJNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA 

KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYNKU W TRZEBIATOWIE 

Pytania otrzymane od dnia 16.01.2023 do 01.02.2023 

 

1.  Tytuł: Nowe nasadzenia drzew.  

 

Treść: Czy po stronie północnej placu, wzdłuż ulicy Słowackiego dopuszcza się lokalizację 

nowych drzew po wewnętrznej stronie placu (wzdłuż ulicy między ratuszem, a ulicą 

Słowackiego)? Zalecenia konserwatorskie wskazują jako lokalizację nowych drzew „obrzeża 

rynku wzdłuż ulic", jednak chodnik po drugiej stronie ul. Słowackiego jest zbyt wąski na nowe 

nasadzenia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca uczestnikom rozwiązań projektowych; przyjęte rozwiązania 

projektowe oraz zastosowane materiały powinny być możliwe do zaakceptowania przez 

WKZ. 

 

2. Tytuł: Wytyczne MPZP  

 

Treść: Czy obowiązujący w MPZP zakaz wycinania istniejących drzew jest wymagany? Czy jest 

możliwość zastąpienia istniejących drzew nowymi w lokalizacji wynikającej z projektowanego 

układu przestrzennego? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca uczestnikom rozwiązań projektowych; jeśli przyjęte rozwiązania 

projektowe zwyciężą w konkursie ale będą niezgodne z MPZP, będą służyć jako  podstawa 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże przyjęte 

rozwiązania projektowe oraz zastosowane materiały powinny być możliwe do 

zaakceptowania przez WKZ. 

 

3. Tytuł: Wytyczne MPZP  

Treść: Czy wprowadzenie akcentów kompozycyjnych (np. latarni) w okolicach narożników placu 

jest wymagane? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca uczestnikom rozwiązań projektowych; jeśli przyjęte rozwiązania 

projektowe zwyciężą w konkursie ale będą niezgodne z MPZP, będą służyć jako  podstawa 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże przyjęte 

rozwiązania projektowe oraz zastosowane materiały powinny być możliwe do 

zaakceptowania przez WKZ. 

 

4. Tytuł: Wytyczne MPZP  

Treść: Czy wykończenie nawierzchni placu rynkowego ma zostać zaprojektowane wg zaleceń 

MPZP - kostka kamienna, granitowa różnych rozmiarów? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca uczestnikom rozwiązań projektowych; jeśli przyjęte rozwiązania 

projektowe zwyciężą w konkursie ale będą niezgodne z MPZP, będą służyć jako  podstawa 



do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże przyjęte 

rozwiązania projektowe oraz zastosowane materiały powinny być możliwe do 

zaakceptowania przez WKZ. 

 

5. Tytuł: Wytyczne MPZP  

Treść: Zapisy MPZP dla obszaru SM Io3 obejmują m. in. sposób wykończenia nawierzchni placu 

jako płyty lub kostka granitowa różnych rozmiarów, wprowadzenie akcentów kompozycyjnych 

w narożnikach placu, zakaz wycinania drzew. Są to wymagania ograniczające możliwości 

projektowe. Czy biorąc pod uwagę fakt, że projekt ma posiadać nowoczesne rozwiązania 

projektowe i instalacyjne oraz pomimo istotnych ograniczeń, jakie wprowadza MPZP projektant 

ma za zadanie spełnić te wymagania? 

Odpowiedź 

 

Zamawiający nie narzuca uczestnikom rozwiązań projektowych; jeśli przyjęte rozwiązania 

projektowe zwyciężą w konkursie ale będą niezgodne z MPZP, będą służyć jako  podstawa 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże przyjęte 

rozwiązania projektowe oraz zastosowane materiały powinny być możliwe do 

zaakceptowania przez WKZ. 

 

6. Tytuł: Granica opracowania  

Treść: Na udostępnionej mapie zasadniczej znajduje się zaznaczona kolorem różowym, 

przerywana linia obrysu wokół rynku. Czy jest to linia wyznaczająca zakres opracowania? Czy 

zakresem opracowania są podane działki? 

Odpowiedź 

Pytanie niejasne. Zakres opracowania jest określony m.in. w Załączniku projektowym 6b, 

obrazując niniejsze działki jako wchodzące w skład opracowania: 

- działka 175 – centralny plac Rynku (z wyłączeniem Ratusza) 

- działka 176 – północno i południowo-zachodnia pierzeja Rynku 

- działka 218 – południowo-wschodnia pierzeja Rynku 

- działka 219 – północno-wschodnia pierzeja Rynku z wyłączeniem odcinka północnego 

pozwalającego na swobodną komunikację jezdną na linii ulic Juliusza Słowackiego – Rynek.  

7. Tytuł: 1 pytanie "rzuty głównych elewacji"  

Treść: Zgodnie z regulaminem konkursu, część graficzna (plansze) powinny zawierać m. in. 

"Rzuty głównych elewacji form przestrzennych z pokazaniem lub opisem zastosowanych 

materiałów i kolorystyki - skala 1:200" - prosi się o wyjaśnienie tego punktu. Do jakich form 

przestrzennych odnosi się Zamawiający? Wg zaleceń konkursowych nie należy projektować 

stałych form architektonicznych na placu. Ponadto skala 1:200 sugeruje duże elementy - takie 

jak elewacja budynku. 

 

Odpowiedź 

 

Cytowany w regulaminie zapis dotyczy elementów projektowanych, np. ewentualnych siedzisk 

czy innych form przestrzennych wystających ponad powierzchnię placu, jeśli takie będą 

projektowane. Wprowadza się korektę zapisu dot. skali : „ "Rzuty głównych elewacji form 

przestrzennych z pokazaniem lub opisem zastosowanych materiałów i kolorystyki - skala 

umożliwiająca jasne przedstawienie koncepcji, jednakże nie mniejsza niż 1:200”    


