
„Studencki konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy 

Kościelnej w Czerwonaku” 

 

I. Pytania zgłoszone do dnia 21.10.2022 r.: 

 

 

Pytanie nr 1: 

Czy student / studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, z indywidualnym planem zajęć o tematyce 

miejskiej, może być uczestnikiem konkursu? 

Odpowiedź: 

Kierunek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

i Społecznych w tematyce miejskiej należy uznać za pokrewne kierunkom związanym 

z architekturą, gospodarką przestrzenną, projektowaniem i zagospodarowaniem 

przestrzennym, zgodnie z pkt 6.1. regulaminu Konkursu. Studia na tym kierunku 

upoważniają zatem do udziału w studenckim konkursie na koncepcję 

zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy w regulaminie zawarto wymóg zgłoszenia wniosku o dopuszczenie do udziału 

w konkursie?  

Odpowiedź: 

W regulaminie nie przewidziano obowiązku składania oddzielnego wniosku o 

dopuszczenie do udziału w konkursie.  

Uczestnik konkursu składa jednorazowo pracę konkursową, zgodnie 

z harmonogramem (rozdz. 5 regulaminu) oraz wymogami formalnymi określonymi 

w rozdz. 7 regulaminu konkursu. 

 

II. Pytania zgłoszone do dnia 03.11.2022 r.: 

 

Pytanie nr 3:  

Czy do udziału w konkursie kwalifikuje się osoba, która skończyła pierwszy stopień 

studiów, a w trakcie przerwy pomiędzy studiami I i II stopnia odbywa staż zawodowy 

w ramach programu Erasmus+ z ramienia uczelni macierzystej, tj. uczelni, w której 

uzyskała tytuł inżyniera. 
Odpowiedź: 

Studentem - według przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) - jest osoba kształcąca się na 

studiach pierwszego lub drugiego stopnia, albo na jednolitych studiach 

magisterskich. Osoba jest studentem od daty wpisu na listę studentów uczelni do 

daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Odnosząc się 

bezpośrednio do treści pytania osoba, która ukończyła studiach pierwszego stopnia i 

nie rozpoczęła studiów drugiego stopnia nie posiada statusu studenta. 



 

Pytanie nr 4: 

Czy możliwa jest ewentualna ingerencja w budynki znajdujące się na terenie 

opracowania? Czy możliwe jest wyburzenie i zapewnienie pełnionych przez nie 

funkcji w nowych budynkach). 
Odpowiedź: 

Tak, jest to konkurs ideowy, w którym należy zaproponować nowe spójne 

zagospodarowanie obszaru objętego konkursem. Obecne funkcje obiektów można 

(nie trzeba) odtworzyć w nowo planowanych budynkach. 

 
Pytanie nr 5: 

Co znajduje się w budynkach na obszarze opracowania? Jaką pełnią funkcję? 
Odpowiedź: 

W budynkach na obszarze opracowania występuje funkcja usługowa, istnieją tam: 

sklep papierniczy, sklep narzędziowy, restauracja oraz przychodnia. 

 
Pytanie nr 6: 

Czy są w całości użytkowane? Czy jakieś części to pustostany? 

Odpowiedź: 

Wg naszej wiedzy wszystkie budynki są obecnie użytkowane. 

 
Pytanie nr 7: 

Czy konieczny do zachowania jest warunek współczynnika zabudowy 25% jak 

wynika z MPZP? Czy też dajecie Państwo możliwość wyjścia poza wymogi planu 

miejscowego? Jeśli jednak wiążące będą warunki mpzp – czy ten współczynnik 

należy zastosować do sumy powierzchni opracowywanych działek wraz z istniejącą 

zabudową? 
Odpowiedź: 

Organizator konkursu zakłada możliwość dyskutowania z zapisami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisów planu, w tym w zakresie 

parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy traktować jako 

wiążących. 

 
Pytanie nr 8: 

Jak ruchliwa jest droga wojewódzka (ul. Gdyńska) w obrębie kościoła i dworca, czy 

hałas jest uciążliwy? 

Odpowiedź: 

Tak, ulica Gdyńska jest drogą wojewódzką nr 196, jest to droga o dużym natężeniu 

ruchu. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu można znaleźć na stronie:  

https://www.wzdw.pl/drogi/pomiar-ruchu/719-generalny-pomiar-ruchu-2020 

Droga została tez ujęta w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla dróg 

wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się 

na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 – link do danych:  

https://bip.umww.pl/pliki/eradni/3/132/5575/20528/uchwala-li-980-2014z.pdf  

Mapy akustyczne można znaleźć pod adresem: 

https://www.wzdw.pl/drogi/pomiar-ruchu/719-generalny-pomiar-ruchu-2020
https://bip.umww.pl/pliki/eradni/3/132/5575/20528/uchwala-li-980-2014z.pdf


https://www.wzdw.pl/drogi/ochrona-srodowiska/496-mapy-akustyczne 

 
Pytanie nr 9: 

Czy wymagana liczba miejsc parkingowych, wynikająca z MPZP jest wymogiem 

koniecznym? Czy wymagana liczba miejsc parkingowych, wynikająca z MPZP jest 

wymogiem koniecznym? 
Odpowiedź: 

Organizator konkursu zakłada możliwość dyskutowania z zapisami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisów planu, w tym w zakresie liczby 

miejsc parkingowych nie należy traktować jako wiążących. Należy jednak podkreślić 

konieczność zabezpieczenia możliwości parkowania w koncepcji, w tym dla obsługi 

kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny oraz zabudowy 

planowanej na obszarze opracowania. Jest to jeden z celów konkursu określony w 

pkt. 1.2 regulaminu. 

 
Pytanie nr 10: 

Prosimy o sprawdzenie pliku z podkładem, ponieważ pojawiły się problemy z jego 

odczytem? 

Odpowiedź: 

Prosimy o skorzystanie ze spakowanego pliku .zip. Po rozpakowaniu podkład 

mapowy otwiera się prawidłowo. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy z uwagi na zapis o roli centrotwórczej projektowanej przestrzeni, projekt 

dopuszcza powiązania przestrzenne placu z terenami doliny rzeki Warty? 

Odpowiedź: 

Tak, Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wyjścia poza wyznaczone 

granice opracowania koncepcji oraz analizy sąsiedztwa, w tym również dopuszczają 

powiązanie przestrzenne obszaru opracowania z terenami doliny rzeki Warty. 

 

Pytanie nr 12:  

Czy istnieje możliwość uzyskania szerszych informacji na temat dworca kolejowego, 

na przykład w postaci rejestru od Powiatowego Konserwatora Zabytków? 
Odpowiedź: 

Dworzec w Czerwonaku jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków i chroniony 
w zapisach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie: „zachowania bryły budynku i kształt dachu, zachowania artykulacji 
elewacji, zachowania stolarki okiennej z dopuszczeniem wymiany na nową pod 
warunkiem zachowania jej kształtu, wielkości i podziałów, zakazu zastosowania 
zewnętrznego ocieplenia ścian budynków nietynkowanych oraz posiadających detal 
architektoniczny, zakazu stosowania blachy imitującej dachówkę lub gontu 
papowego jako pokrycia dachu, nakazu uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej 
na prowadzenie wszelkich prac budowlanych”.  
  

https://www.wzdw.pl/drogi/ochrona-srodowiska/496-mapy-akustyczne


Ryc. Karta z Gminnej Ewidencji Zabytków dla dworca w Czerwonaku. 

 
 

Pytanie nr 13: 

Wraz z grupą innych studentów wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

i Gospodarki Przestrzennej UAM chcielibyśmy wziąć udział w konkursie. Wszyscy 

mamy zamiar przeprowadzić badanie wśród społeczności. By uniknąć 

powtarzających się niezliczonych ankiet i uzyskać jak najwięcej odpowiedzi od 

społeczności pomyśleliśmy o jednej wspólnej ankiecie. Czy byłaby możliwość 

stworzenia przez kilka grup jednej ankiety i analizy przez kilka grup danych z niej 

uzyskanych? Czy naruszyłoby to regulamin konkursu? 

Odpowiedź: 

Nie, taka sytuacja nie będzie naruszała warunków konkursu. Opracowanie wspólnej 

ankiety i zebranie wspólnie danych jest możliwe. Nie jest natomiast dopuszczalne 

wspólne analizowanie wyników ankiety i korzystanie z wspólnych wniosków z analizy 

przy opracowaniu pracy konkursowej. Każdy uczestnik konkursu (w tym również 

grupa studentów biorąca udział w konkursie, jako uczestnik) powinien dokonać 

samodzielnej analizy wyników ankiety i wyciągnąć z niej indywidualne wnioski dla 

pracy konkursowej. 
 

Pytanie nr 14: 

Czy istnieje możliwość zaprojektowania miejsc do parkowania równoległego wzdłuż 
ul. Kościelnej w Czerwonaku? 

Odpowiedź: 



Tak, zarządca drogi wyraża zgodę na zaprojektowanie miejsc do parkowania 
równoległego wzdłuż ul. Kościelnej po stronie południowej ulicy. Należy zapewnić 
ciągłość chodnika po tej stronie ulicy oraz zachować parametry geometryczne miejsc 
postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Pytanie nr 15: 

Czy zgodnie z punktem 7.7. regulaminu studenckiego konkursu na koncepcję 
zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku Uczestnik sam 
wymyśla swój kod zgodnie z zasadą - 2 litery i 4 cyfry (np. XX1234)? Nie jest on 
nigdzie generowany przez system? . 

Odpowiedź: 

Tak, kod identyfikacyjny tworzony jest samodzielnie przez Uczestnika konkursu 

zgodnie z zasadą - 2 litery i 4 cyfry (np. XX1234). 
 

Pytanie nr 16: 

W obrysie terenu objętego projektem znajduje się mały teren w prostokątnym 
obrysie, który na mapie własności zaznaczony jest jako własność prywatna lub 
kościelna. Czy to oznacza, że gmina ma zamiar ten teren wydzierżawić/wykupić, czy 
w jakiś inny sposób nim zarządzać czy go użytkować w przyszłości? i czy dla 
studentów oznacza to, że teren zaznaczony jako do objęcia projektem można uznać 
za teren publiczny w całości? 

Odpowiedź: 
Przyjęte przez Państwa rozwiązania będą pomocne dla podjęcia decyzji co do 

ewentualnego wykupu przez Gminę działki nr 57/3 lub dokonania zamiany gruntów. 

Ale, jeżeli będzie możliwe zaprojektowanie spójnej przestrzeni z zachowaniem 

obecnej struktury własności, to też należy uznać za właściwe rozwiązanie. Na 

przedmiotowej działce, która należy do Parafii, znajduje się część schodów 

prowadzących do kościoła. Kluczowe jest zatem takie zaplanowanie 

zagospodarowania, które będzie umożliwiało korzystanie z części schodów 

położonych za granicą opracowania koncepcji konkursowej. 

 

Pytanie nr 17: 

Czy jeśli usunięta zostanie zabudowa znajdująca się w obrysie terenu objętego 

projektem, to czy dla nowoprojektowanej funkcji należy zapewnić parking w tym 

obrysie, czy można założyć, że parking przed kościołem stanowi zaplecze dla 

kościoła i tych nowych usług, które będą projektowane? 

Odpowiedź: 
W koncepcji należy przewidzieć ogólnodostępny parking. Jest to jeden z celów 

konkursu określony w pkt. 1.2 regulaminu. Dla planowanej zabudowy na obszarze 

opracowania można zaproponować dodatkowe miejsca parkingowe, w szczególności 

jeżeli planowana będzie zabudowa o dużej intenywności. 

 

Pytanie nr 18: 

Czy istniejąca zabudowa może czy powinna zostać usunięta - czy może być 

zmodernizowana? 

Odpowiedź: 



W koncepcji należy zaproponować docelowy kształt zagospodarowania i zabudowy 

przedmiotowego terenu. Organizator w tym zakresie dopuszcza wszelkie 

rozwiązania: likwidację, modernizację, rozbudowę  istniejących budynków lub 

lokalizację nowej zabudowy.  

 

Pytanie nr 19: 

Czemu służą dwa wjazdy znajdujące się na ulicy Kościelnej, jaką pełnią one funkcje 

dla terenu objętego konkursem? 

Odpowiedź: 
Oba zjazdy służą do obsługi terenów zabudowy i parkingów. Na tym obszarze 

występuje znaczna różnica poziomów terenu, stąd dwa wjazdy. Zwracamy uwagę na 

konieczność obsługi komunikacyjnej terenu objętego koncepcją z ul. Kościelnej. 

Lokalizacja nowych zjazdów na ul. Gdyńską (drogę wojewódzką) jest wykluczona. 

 

Pytanie 20  

Czy jest możliwość ingerencji w istniejące budynki na terenie działki objętej 

konkursem? Przykładowo, zmiana elewacji, bądź układu zabudowy? 

Odpowiedź: 
W koncepcji należy zaproponować docelowy kształt zagospodarowania i zabudowy 

przedmiotowego terenu. Organizator w tym zakresie dopuszcza wszelkie 

rozwiązania: likwidację, modernizację, rozbudowę, przebudowę elewacji istniejących 

budynków lub lokalizację nowej zabudowy. 

 

 

III. Pytania zgłoszone do dnia 09.11.2022 r.: 

 

Pytanie 21  

W nawiązaniu do pkt. 4 załącznika „wytyczne_Wydział Dróg UG  w Czerwonaku”, 

który brzmi „Zjazdy na ul. Kościelną uwzględniające pochylenie terenu”, chciałabym 

dowiedzieć się w jakim celu pozostawiamy jeden z wjazdów, skoro miejsca 

parkingowe rekompensujemy wzdłuż ulicy Kościelnej? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z wytycznymi Wydziału Dróg UG Czerwonak lokalizacja miejsc postojowych 

wzdłuż ul. Kościelnej jest tylko opcjonalna. Propozycja obsługi komunikacyjnej tego 

terenu zależeć będzie od zaproponowanego sposobu zagospodarowania. 

Podkreślamy, iż lokalizacja zjazdów na ul. Gdyńską (drogę wojewódzką) jest 

wykluczona. 

 

Pytanie 22  

Czy uczestnicy mogą konsultować swoje pomysły z pracownikami Urzędu Gminy 

(oczywiście z wyłączeniem członków Sądu Konkursowego)? 

Odpowiedź: 



Organizator konkursu nie dopuszcza możliwości konsultacji pomysłów i prac 

koncepcyjnych z pracownikami Urzędu Gminy. Ustaloną w regulaminie konkursu 

formą kontaktu jest możliwość zadawania pytań do Organizatora. 

 

Pytanie 23  

Czy uczestnik sam wymyśla sobie kod, którym sygnuje swoją pracę? Jeśli nie, gdzie 

może go otrzymać? 

Odpowiedź: 
Kod identyfikacyjny tworzony jest samodzielnie przez Uczestnika konkursu zgodnie 

z zasadą - 2 litery i 4 cyfry (np. XX1234). 

 

Pytanie 24  

Czy projekt konkursowy powinien uwzględniać uwarunkowania i ograniczenia 

związane z uzbrojeniem terenu? 

Odpowiedź: 
W zależności od zaproponowanego sposobu zagospodarowania tego terenu możliwa 

będzie w przyszłości przebudowa sieci infrastruktury technicznej. 

 

Pytanie 25 

Czy byłaby możliwość udostępnienia nam skanu mapy zasadniczej Czerwonaka lub 

samej części przy Kościele i dworcu PKP? Ułatwiłoby to nam zrobienie jakościowej 

inwentaryzacji terenu i lepszych plansz konkursowych? 

Odpowiedź: 
Materiały przygotowane na potrzeby Konkursu, dostępne są na dokładnie takich 

samych zasadach dla wszystkich zainteresowanych osób. Wśród przygotowanych 

materiałów znajduje się również mapa zasadnicza w formacie dxf. Wszystkie 

materiały znajdują się na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakładce 

STUDENCKI KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY 

UL. KOŚCIELNEJ W CZERWONAKU  

link: http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-

ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU .  

Pozostałe materiały, czyli przykładowo mapa ewidencyjna czy istniejące uzbrojenie, 

dla terenów sąsiadujących, możliwe są do pobrania przykładowo z ogólnodostępnych 

serwisów mapowych takich jak www.geoportal.gov.pl . 

 

 

        Sekretariat konkursu 

http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU
http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU
http://www.geoportal.gov.pl/

