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Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i dokumentacji
projektowo,kosztorysowej zespolu obiekt6w oSwiatowych wraz z terenami sportowymi
w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

W odp owie dzi na pytanie Ucze stnika konkursu, wyj aSniam :

Pytanie:
1. Proszp o zamieszczenie czg(ci opisowej do sporz4dzanego miejscowy plan zagospodarowania

przestrzenne go zatqcznik nr 14. Sam rysunek nie podaje wszystkich niezbgdnych do projektowania

parametr6w takich jak maksymalna wysoko56 zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna

intensywno(6 zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna, minimalna iloS6 miejsc

parkingowych itp.
OdpowiedZ:
Za\qcznik nr 14 do Regulaminu konkursu zawiera, jak w tytule ,,Fragment rysunku projektu miejscowego

planu...". Rysunek powstal w zwiqzku z uchwal4Rada Miasta Gdynia NR XLV/952114 z dniaZ7 sierpnia

2014 r. o przystqpieniu do sporzqdzutia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czpSci

dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlifskiej , Chwarzniefskiej i A. Krauzego. Na

obecnym etapie prac nad miejscowym planem nie jest mozliwe udostgpnienie opisu do planu. Zwycigska

praca zostanie zaadaptowana do opracowywanego projektu planu.

Pvtanie:
2. W jakirn zakresie naleLy stosowa6 siq do obowi4zuj4cego planu miejscowego Uchwala Nr XXVI/602/04

Rady Miasta Gdyni z dnia22 grudnia 2004 roku? Wiele z zapis6w tego planu np.: linia zabudowy, pow

zabudowy, pow. biologicznie czynna itp. uniemozliwiarealizacjq inwestycji o wielkoSci podanej przez

Zamawiajqcego na tym terenie.

OdpowiedZ:
Dotychczas obowiqzuj4ce zapisy planu miejscowego ulegn4zmianie. Natomiast obligatoryjrie jest

uwzglpdnienie linii zabudowy pokazanej w zalqczniku nr 14 do Regulaminu konkursu. Zapisy

obowi4zuj4cego miejscowego planu maj4 dla uczestnik6w znaczenie inforrnacyjne, w szczeg6lnoSci

odnognie przeznaczeniateren6w przyleglych, co do kt6rych nie przewiduje sig zmian.

Pytanie:
3 . Czy miej sca parkingowe zlokalizowarte wg zalqcznika nr 1 4 na terenie 214 KD'D mog4 by6 bilansowane

na potrzeby inwesfycji lokalizowanej na terenie 128 UO (ako c2956 niezbEdnych miejsc)?

OdpowiedZ:
Miejsca postojowe na terenie 2I4KD-D
terenie 128 UO (ako czg66 niezbgdnych

Pytanie:
4. Jaka jest minimalna wymagana iloS6 miejsc parkingowych dla terenu 128 UO?

OdpowiedZ:
Projekt powinien uwzglEdniai nw. wskaZniki do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych dla

samochod6w, przewidziane w projekcie planu - zgodnie ze Studium uikzp Gdyni:
a) przedszkola, szkoty podstawowe, gimnafa i szkoly Srednie:

- min. 1 na 1 salg lekcyjn4 w szkole oraz min. I na 1 oddzial przedszkolny, przy czym co najmniej

mo g4 by6 b ilans owane na p otr zeby inwestycj i I okal izowanej na

miejsc).



miejsca postojowe powinny byi latwo dostqpne, jako miejsca dla os6b podwo24cych dzieci lub
uczni6w;

b) w ramach miejsc postojowych lokalizowanych poza drogami naleLy zapewni6 stanowiska
postojowe przystosowane dla samochod6w uZytkowanych przez osoby niepelnosprawne w liczbie
nie mniejszej niZ:
- 1 stanowisko, jeZeli og6lna hczba stanowisk wynosi 3 do 15,
- 2 stanowiska, jeLeli og6lna liczba stanowisk wynosi 16 do 40,
- 3 stanowiska, je?eli og6lna liczba stanowisk wynosi 41 do 100,
- 4Yo og6lnej liczby stanowisk, jeZeli og6lnaliczba stanowisk wynosi wigcej ni2 100;

P-vtanie:

5. Prosimy o potwierdzenie 2e (wg zalqcznikanr 74) od strony ulicy 165 KD-Z ll2l KD-Z 212 nie moLna
projektowai iadnegowjazdu na teren. Czy obsfuga komunikacyjna calego terenu i wszystkich budynk6w
moze odbywa6 sig wjazdami tylko ivtytqcznie z aliq 214KD-D ?

OdpowiedZ:
Obsluga kornunikacyjna calego terenu i wszystkich budynk6w moze odbywal siqwjazdami tylko
i v,,ylqcznie z ulicy 21 4 KD -D.

Pytanie:
6. Jaki jest wymagany w pracy konkursowej zakres projektu drogowego? Prosimy o zaznaazenie najlepiej
grafrcznie fragmentu ulic zewnqtrznychkt6rych koncepcjg nale?y opracowad w pracy konkursowej.
OdpowiedZ:
Zakres inwestycji, a w tym projektu drogowego zostalpokazany na rysunku projektu MPZP (zalqczniknr
ll) - ,,zakres budowy budynk6w oSwiatowych z droga dojazdow4" orazw zalqczniku nr B pkt 5 podpunkt
8).

Pytanie:
12. Jaka jest maksymalna iloS6 stron formatuA4 czgSci opisowej konkursu (bez informacji o planowanych
kosztach or az zestawreri powierzchni budynku)?
OdpowiedZ:
Zgodnie z tre6ciEpkt 17.4.b) Regulaminu konkursu ,,opis w druku w formacie 44 - nie moZe przekraczac, 4
stron maszynopisu".

Na pytania o numerach od 7 do l7 Zamawiaj4cy udzieli odpowiedzi

zup.P A GD\AII

ASTA


