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Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu 
 
ZP.2500.1.2017 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie konkursu na podstawie art. 110 i następne ustawy Prawo zamówień 

publicznych w przedmiocie opracowania koncepcji architektonicznej budowy budynku Centrum Sąsiedzkiego 
w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego 
w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej 

WYTYCZNE URBANISTYCZNE 
 
Powierzchnia terenu: 3 443,46 m2 

Przeznaczenie terenu: Centrum Sąsiedzkie z siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 

a) Pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

b) Na części terenu, położonej wzdłuż ul. Chwarznieńskiej i ul. Rolniczej, występują przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego określonego w obowiązujących przepisach. W 
przypadku lokalizowania pomieszczeń chronionych przed hałasem na obszarach występowania 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia (np. 
ekranowanie zabudową nie wymagającą ochrony, zastosowanie stolarki dźwiękoszczelnej i systemów 
klimatyzacyjnych, zieleń izolacyjna itp.) 
mapa akustyczna miasta Gdyni: 
http://gdynia.pl/bip/mapa-akustyczna-miasta-gdyni,2210/mapa-akustyczna-miasta-gdyni,384395  

 
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) dopuszczalne gabaryty budynków: 
- wysokość zabudowy dopuszczalny, zewnętrzny, pionowy gabaryt projektowanego budynku – budynek 
nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu) – do 17,0 m i do 5 
kondygnacji nadziemnych,  
- rodzaj dachu – płaski; 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – ustalono w odległości 5 m od krawędzi jezdni ul. Chwarznieńskiej i 
Rolniczej - zgodnie z Załącznikiem nr 13 

c) zagospodarowanie terenu powinno zapewniać realizację niezbędnych dojść, dojazdów, programu 
parkingowego, placyków gospodarczych i miejsc gromadzenia  odpadów;  

d) program parkingowy w obrębie terenu powinien być realizowany w formie parkingów w poziomie 
terenu;  

e) kolorystyka elewacji – wg wytycznych Biura Plastyka Miasta  
 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
a) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych 

i starszych w tym: 
- stosując rozwiązania wspomagające ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich m.in. 
rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane miejsca postojowe dla 
osób niepełnosprawnych, 

http://gdynia.pl/bip/mapa-akustyczna-miasta-gdyni,2210/mapa-akustyczna-miasta-gdyni,384395
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- stosując elementy orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących np. płytki fakturowe na ciągach 
pieszych wykorzystujące różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki z informacją 
ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca itp. 

b) kształt i wielkość tablicy lub urządzenia reklamowego oraz miejsce ich umieszczenia na budynku powinny 
być dostosowane do architektury budynku, a także uwzględniać funkcje budynku i ewentualne 
współistnienie z informacjami wizualnymi już zamontowanymi; 

c) w przypadku, gdy liczba drobnych szyldów na budynku jest większa niż jeden, powinny być tej samej 
wielkości i winny być zgrupowane w miarę możliwości w jednym miejscu na elewacji, a w przypadku 
szyldów nad witrynami lokali sklepowych lub usługowych, powinny być tej samej wysokości i 
usytuowane w jednym wyznaczonym pasie nad witrynami; 

d) zewnętrzna krawędź tablicy lub urządzenia reklamowego na budynku nie może sięgać dalej niż 1,00 m 
od lica ściany budynku. W przypadku, gdy tablica lub urządzenie reklamowe sięga dalej niż 0,12 m od lica 
ściany budynku, ich dolna krawędź nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,40 m nad 
poziomem terenu znajdującego się pod nimi; 

e) nie dopuszcza się lokalizacji reklam na ogrodzeniach, balustradach, murach oporowych itp.; 
f) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego tablic lub urządzeń reklamowych; 
g) wyklucza się stosowanie tablic lub urządzeń reklamowych o zmiennym natężeniu oświetlenia takich jak 

telebimy i tablice LCD; 
h) pole powierzchni służącej ekspozycji reklam nie może przekraczać sumarycznie 36 m2 w przypadku tablic 

reklamowych lub urządzeń reklamowych umieszczanych na budynku; 
 
ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od ul. Widnej, sięgaczem wzdłuż bloku przy ul. Widnej 2, lub Rolniczej 16. 
b) wymagania parkingowe: 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 dla 

niepełnosprawnych i 30 miejsc dla rowerów (15 stojaków zgodnych z wytycznymi Biura Plastyka Miasta); 
zaleca się zabezpieczenie miejsc postojowych dla rowerów przed czynnikami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie lub usytuowanie wewnątrz budynków; 

c) zasady obsługi oraz budowy systemów infrastruktury technicznej: 

 zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej  

 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej  

 odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej 

 odprowadzenie wód deszczowych – do sieci kanalizacji deszczowej - zgodnie z warunkami wydanymi 
przez Zarząd Dróg i Zieleni 

 elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej; 

 telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej 
d) gospodarka odpadami: usuwanie odpadów - segregowanie i wywóz do miejsc przetwarzania; należy 

zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób selektywny 
 
 
 
 


