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1. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Warsztatów jest:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
z siedzibą przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
Warsztaty organizowane są na podstawie zamówienia Miasta Stołecznego Warszawy.

3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM
Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Warsztatów jest:
Koordynator warsztatów arch. Janina Trepczyńska-Grynberg, e-mail: warszawa@sarp.org.pl
Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w celu złożenia pytań, przesłania zgłoszeń w formie
cyfrowej wyłącznie drogą mailową (na podany powyżej adres). Odpowiedzi na pytania udzielane będą
również drogą mailową i publikowane na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego SARP .
Wszelką korespondencję związaną z Warsztatami, w tym Zgłoszenia do warsztatów w formie
wydrukowanego i podpisanego dokumentu oraz zgłoszenie warsztatowe w I etapie, należy kierować na
adres:
warszawa@sarp.org.pl
lub korespondencyjnie
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
wraz z oznaczeniem: WARSZTATY PROJEKTOWE „PLAC GRUNWALDZKI”

4. FORMA WARSZTATÓW
Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór
Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie
zgłoszony opis pomysłu
przestrzennego obejmujący wskazane poniżej elementy:
1. Kompozycja przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi
powiązaniami z przestrzenią publiczną założeń sąsiednich
2. Założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego
3. Wskazanie potencjalnych grup użytkowników terenu opracowania
4. Propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe
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5. Zaznaczenie w formie graficznej na dostarczonym załączniku ( Załącznik nr 1 - ortofotomapa
)podstawowej kompozycji terenu oraz proponowanego obszaru jego powiązań z założeniami
sąsiadującymi.
Część opisowa zgłoszenia ( pkt 1 -4 ) powinna zawierać nie więcej niż 1600-2400 znaków, czyli 1 stronę A4.
Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie 5 Uczestników(zespołów projektowych), których zadaniem
w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie proponowanych w I etapie rozwiązań.
Organizator zaprasza do składania zgłoszeń Uczestników spełniających wymagania określone
w Regulaminie. Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.
Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Zgłoszenia oraz koncepcje projektowe, a także dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz wszystkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia
i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składać należy
wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. PRZEDMIOT
Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Broniewskiego, Jana
Pawła II i alei Wojska Polskiego, w granicach określonych w zał. graficznym ( dla czytelności przyjętej
koncepcji można rozszerzyć zakres opracowania)

6. CEL WARSZATATÓW
CELEM Warsztatów jest uzyskanie różnorodnych propozycji programowych i przestrzennych dot.
zagospodarowania obszaru określonego w pkt. 5.

7. OPIS MIEJSCA
W obszarze opracowania zlokalizowany jest węzeł komunikacyjny będący elementem podstawowego,
układu drogowo-ulicznego miasta i układu transportu zbiorowego.
Krzyżują się w nim ulice:
•
•
•

•
•

Al. Jana Pawła II - o przekroju 2x3 pasy ruchu po stronie południowej skrzyżowania,
Ul. Popiełuszki – o przekroju 2x3 po stronie północnej skrzyżowania – jezdnia zachodnia i 2x2 pasy
ruchu – jezdnia wschodnia, z pasem dzielącym, w którym zlokalizowane jest torowisko tramwajowe,
Broniewskiego - o przekroju zasadniczo 1x3 pasy ruchu (dwa w kierunku centrum) z poszerzeniem
o dodatkowe pasy ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Popiełuszki, z bocznym pasem dzielącym,
w którym zlokalizowane jest torowisko tramwajowe,
Wojska Polskiego - o przekroju dwujezdniowym (pas do parkowania, pas ruchu dla rowerów, pas
ruchu) z szerokim pasem dzielącym zielenią,
Matysiakówny - o przekroju jednojezdniowym.

Ulice Popiełuszki i Broniewskiego mają przebieg promienisty w stosunku do centrum miasta i łączą dwie
trasy obwodowe: Obwodnicę Śródmiejską (w rej. Ronda Zgrupowania AK Radosław) i Obwodnicę Ekspresową
(w węzłach Marymoncka i Powązkowska/Broniewskiego). SUiKZP zakłada utrzymanie dotychczasowych klas
ulic.
W obecnym układzie, ulice Popiełuszki i Broniewskiego służą głównie do obsługi ruchu
międzydzielnicowego z Żoliborza i Bielan do centrum miasta.
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W obszarze opracowania krzyżują się dwie trasy tramwajowe:
•
•

w ul. Popiełuszki, od węzła przesiadkowego Marymont do centrum miasta (oś al. Jana Pawła II)
z przystankami zlokalizowanymi na północ od skrzyżowania,
w ul. Broniewskiego, od pętli Piaski do centrum miasta (oś al. Jana Pawła II), z przystankami
zlokalizowanymi przed skrzyżowaniem z ul. Popiełuszki
tworząc węzeł przesiadkowy Plac Grunwaldzki.

Z punktu widzenia roli w systemie transportowym większe znaczenie ma trasa tramwajowa w ul.
Broniewskiego (4 linie i 20 tramwajów w godzinie szczytu komunikacyjnego). Trasa w ul. Popiełuszki ma
znaczenie uzupełniające (3 linie i 12 tramwajów w godzinie szczytu komunikacyjnego).
Węzeł Plac Grunwaldzki obsługuje także komunikację autobusową dzienną (przystanki w obszarze
skrzyżowania) i nocną oraz ruch rowerowy (wydzielone drogi dla rowerów i przejazdy rowerowe).
Skrzyżowanie jest sterowane sygnalizacją świetlną, co przy rozległości wlotów i długości przejść przez
jezdnię limituje jego przepustowość
W obszarze opracowania praktycznie nie występuje parkowanie, poza odcinkami Al. Wojska Polskiego
gdzie zorganizowane są pasy postojowe.
W narożnikach północno-zachodnim i południowo-zachodnim skrzyżowania zlokalizowane są wysokie
drzewa.

8. OPIS MIEJSCA
Założenia Przestrzenne Warsztatów:
1. Ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej – nowego założenia urbanistycznego Żoliborza
Południowego wpisującego się w przekształcenie obszaru poprzemysłowego, uzyskanie nowej
jakości i ładu przestrzennego w oparciu o politykę przestrzenną miasta (dopuszcza się dyskusję
z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
(SUIKZP), szczególnie w zakresie rozwiązań komunikacyjnych).
2. Zaproponowanie oferty programowej opracowywanego terenu – zarówno samej przestrzeni
publicznej (np. placów, pasaży pieszych, ulic, skwerów, założeń parkowych) jak i stworzenie
odpowiednich relacji w stosunku do sąsiadującej zabudowy.
3. Kompozycyjne i widokowe zakończenie alei Wojska Polskiego, z uwzględnieniem pozostałych osi
widokowych – ul. Broniewskiego, ul. Popiełuszki, al. Jana Pawła II
4. Kompozycyjne opracowanie obszaru w rejonie skrzyżowania ulic Rydygiera i Matysiakówny
5. Ukształtowanie kompozycyjne i funkcjonalne układu zieleni
Założenia Komunikacyjne Warsztatów (wytyczne):
1) W przekroju ul. Broniewskiego przyjąć nie więcej niż 3 pasy ruchu. Dopuszcza się bardziej stanowcze
ograniczenie funkcji ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Krasińskiego do Pl. Grunwaldzkiego (ulica
lokalna o przekroju 1x2).
2) W przekroju ul. Popiełuszki przyjąć nie więcej niż po 2 pasy ruchu na kierunek. Dopuszcza się
rozwiązanie przekroju z jednym pasem ruchu dla samochodów, jednym dla rowerów i pasem
postojowym.
3) Utrzymać lokalną funkcję ul. Al. Wojska Polskiego i Matysiakówny.
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4) Utrzymać trasy tramwajowe w ul. Popiełuszki i Broniewskiego ze zbliżoną do obecnej częstotliwością
kursowania. Utrzymać dominującą rolę tramwaju w ul. Broniewskiego Założyć długość platform
przystankowych nie mniejszą niż 66m.
5) Rozważyć możliwość zorganizowania wspólnych przystanków tramwajowych. Dopuszcza się
rozwiązanie w formie tramwaju w przestrzeni pieszej
6) Wytworzyć przestrzeń pieszą zintegrowaną z węzłem przesiadkowym (tramwaj i autobus). Utrzymać
wysoką dostępność pieszą do przystanków transportu zbiorowego (tramwaj i autobus).
7) Utrzymać dostępność rowerową pl. Grunwaldzkiego i ciągłość tras rowerowych w osi Broniewskiego
– Al. Wojska Polskiego i Popiełuszki – Popiełuszki. Zlokalizować wypożyczalnie roweru publicznego
Veturilo.
8) Zapewnić pełną dostępność dla osób o ograniczonej mobilności.
9) Przewidzieć dostępność dla samochodów obsługi techniczne, pojazdów służb porządkowych,
ratowniczych (miejsce wjazdu)

Uwaga - nie należy zakładać możliwości dwupoziomowego rozwiązania drogowego, np. w formie tunelu
lub wiaduktu na żadnym z wlotów skrzyżowania. Zadaniem jest opracowanie rozwiązania, które wspomoże
ograniczenie ruchu samochodowego.

9. HARMONOGRAM WARSZTATÓW
ETAP I
Ogłoszenie warsztatów

16 kwietnia 2015

Zgłoszenie uczestnictwa
( Karta Uczestnika ) wraz
z pisemnym opracowaniem zgodnym z pkt.3 Regulaminu
Warsztatów

do 4 maja do 12.00

Obrady jury - ocena zgłoszeń

5,6 maja 2015

Ogłoszenie wybranych 5 zespołów projektowych
Pytaniai dyskusja programowa z wybranymi 5 Uczestnikami

7 maja 2015

ETAP II
Złożenie prac II etapu
Prezentacja opracowanych koncepcji programów i dyskusja
merytoryczna na temat wybranych rozwiązań

do 1 czerwca 2015
godz. 15.00
15 czerwca 2015

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie
poinformuje Uczestników warsztatów oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej:
www.sarp.warszawa.pl
W uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie przed upływem terminu składania
zgłoszeń/aplikacji lub terminu składania gotowych koncepcji programu zmienić treść Regulaminu. Dokonaną
w ten sposób zmianę Organizator przekazuje Uczestnikom na stronie internetowej www.sarp.warszawa.pl
oraz przesyła na adresy mailowe podane przez zespoły projektowe zakwalifikowane do II etapu.
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10. JURY
Jury dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Regulaminie, zgłoszeń oraz prac warsztatowych i
opracuje konkluzje dotyczące wniosków do planów dla Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Skład Jury:
1.Andrzej Brzeziński, komunikacja
2. Marek Happach, architekt, OW SARP
3. Dariusz Hyc, architekt OW SARP
4. Piotr Sawicki, architekt, urbanista OW SARP
5. Magdalena Wrzesień, architekt, urbanista, OW SARP
6. Marek Mikos, architekt,p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy
7.Tomasz Pniewski, architekt, stanowisko ds. konkursów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Moderatorem dyskusji podsumowującej II etap i doradcą Jury jest dr hab.inż.arch. Krzysztof Domaradzki,
urbanista.
W toku prowadzenia Warsztatów mogą zostać powołani rzeczoznawcy, biegli, doradcy, eksperci,
lub konsultanci.
W obradach Jury uczestniczyć będzie, bez prawa głosu, koordynator warsztatów Janina TrepczyńskaGrynberg, architekt.

11. PRAWA AUTORSKIE
Warsztaty prowadzone będą z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych Uczestników
zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowe warunki
przeniesienia praw autorskich określa Zgłoszenie uczestnictwa (zał. nr 2) oraz wzór umowy (zał. nr 4).
W I i II etapie warsztatów Uczestnicy zobowiązują się do ujawnienia wszystkich autorów i współautorów
utworów, które zostaną przekazane Zamawiającemu oraz uzyskania ich zgody na wykorzystanie
i dysponowanie utworami w sposób opisany w Regulaminie i jego załącznikach, Przekazanie utworów,
w formie określonej w regulaminie dla I i II etapu warsztatów oznacza przekazanie Zamawiającemu:
własności wszystkich egzemplarzy utworów,
autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z prac
z możliwością przekazania tych praw osobom trzecim,
udzielenie Zamawiającemu wyłącznego prawa do zezwalania na korzystanie z autorskich praw
zależnych.
Utwory, które powstaną w ramach I etapu warsztatów przekazywane są Zamawiającemu nieodpłatnie,
natomiast wynagrodzenie za przekazanie własności wszystkich egzemplarzy utworów oraz majątkowych
i zależnych praw autorskich do utworów, które powstaną w ramach II etapu, jest zawarte w wynagrodzeniu,
o którym mowa w p. 13 Regulaminu.
6

Warsztaty projektowe PLAC GRUNWALDZKI//////////////////////////////////////////////////////////////////
Wszyscy autorzy i współautorzy utworów, które powstaną wyniku realizacji I i II etapu warsztatów zachowują
prawo do wykorzystywania utworów, których są autorami lub współautorami do celów naukowych,
dydaktycznych oraz prezentacji swojego dorobku w sposób przez siebie wybrany, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich i mogą
korzystać z utworów chronionych tylko w granicach dozwolonego użytku.

12. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej. W zespole zgłaszającym się do zadania chociaż jedna osoba powinna
posiadać wykształcenie architektoniczne, magisterskie.
Pożądane jest wykazanie się doświadczeniem dotyczącym projektowania przestrzeni miejskiej lub zespołu
zabudowy.
Zgłoszenie do udziału w warsztatach sporządzić należy wg Załącznika nr 2 do Regulaminu. Wszystkie
niezbędne oświadczenia i informacje poświadczające spełnienie wymagań dotyczących uczestnika na tym
etapie opierają się na oświadczeniu Uczestnika. Po wybraniu 5 zespołów projektowych Organizator może
zażądać przedstawienia dokumentów poświadczających prawdziwość podanych informacji, w tym: kopii
dyplomów.
Złożenie przez Uczestnika Warsztatów fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji mających
wpływ na wynik Warsztatów powoduje wykluczenie Uczestnika Warsztatów. Osoba lub osoby składające
Zgłoszenie do udziału w Warsztatach ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli
na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
Uczestnik ani żadna z osób uczestniczących z jego strony w opracowaniu zgłaszanej pracy nie może
pozostawać w zawodowych lub rodzinnych relacjach zależności z członkami jury lub w innych istotnych
relacjach zależności z nimi mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności
i neutralności ich działań lub wypowiedzi.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Warsztatach należy złożyć osobiście, lub za pośrednictwem poczty,
bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany w pkt. 2 Regulaminu oraz przesłać w formacie pdf
na adres milowy warszawa@sarp.org.pl w terminie podanym w harmonogramie ( liczy się data doręczenia
przesyłki do biura ).
Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Zgłoszenia. Organizator
Warsztatów nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
W przypadku zakwalifikowania zespołu do II etapu Warsztatów możliwe jest poszerzenie zespołu
o dodatkowych Uczestników. W takim przypadku nowy skład zespołu powinien zostać zgłoszony niezwłocznie
Zamawiającemu, nie później niż na trzy dni robocze przed podpisaniem umowy, która stanowi
zał. 4 Regulaminu. Nie jest możliwe wycofanie z uczestnictwa w warsztatach członków zespołu, którzy brali
udział w opracowaniu pracy w I etapie.

13. TRYB NADESŁANIA I OCENA ZGŁOSZEŃ DO UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH - I ETAP
I etap warsztatów zorganizowany jest w formie jawnego naboru. Zgłoszenie należy przygotować w formie
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać w formie
wydruku z oryginalnymi podpisami wszystkich członków zespołu na adres podany w pkt. 2 Regulaminu oraz w
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wersji cyfrowej w formacie pdf (bez konieczności skanowania podpisów) drogą mailową na adres
warszawa@sarp.org.pl
Elementy kryterium oceny:
- Kompozycja przestrzeni publicznej
- Założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego
- Wskazanie potencjalnych grup użytkowników
- Propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe
Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Warsztatach.
Uczestnik przedstawi również swój dotychczasowy dorobek, w tym wybrane najważniejsze osiągnięcia
(doświadczenie zawodowe i organizacyjne związane z projektowaniem architektonicznym i / lub
urbanistycznym, badania naukowe lub inne działania związane z procesem planowania przestrzeni
publicznych, w tym ewentualnie działania społeczne).
Do II etapu zaproszonych zostanie 5 zespołów ocenionych najwyżej. Organizator wyznaczy również
Uczestników rezerwowych, którzy mogą wejść do II etapu w przypadku rezygnacji Uczestników ocenionych
najwyżej.

14. ZASADY, SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA PRACY WARSZTATOWEJ
W II ETAPIE
Wymagania formalne - elementy pracy warsztatowej w II etapie:
1. Część rysunkowa:
dwie plansze w formacie 100x70cm w układzie poziomym, umieszczone na lekkim, sztywnym podkładzie,
zawierające:
a) rysunek koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu w skali 1:1000, naniesiony na mapę
zasadniczą miasta (załączoną w materiałach warsztatowych), w granicach określonych w warunkach
warsztatów, pokazujący:
- urządzenie terenów niezabudowanych (takich jak: tereny zieleni, place, ulice, ciągi i pasaże piesze,
urządzenia terenowe itp.)
- zabudowę (z określeniem jej wysokości)
- układ komunikacyjny (w tym ulice, parkowanie, komunikację szynową, lokalizację przystanków
komunikacji publicznej)
- inne elementy zagospodarowania terenu.
b) powiązania obszaru z terenami sąsiednimi (zakres i skala do określenia przez uczestników warsztatów)
c) co najmniej 2 widoki perspektywiczne wykonane w dowolnej technice, w tym jedno ujęcie z lotu ptaka,
jedno z poziomu człowieka
d) charakterystyczne przekroje
e) ewentualne schematy, widoki, wizualizacje, detale itp. - do decyzji uczestników warsztatów.

2. Część opisowa:
Folder w formacie A3, zawierający:
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a) zwięzły opis koncepcji zagospodarowania terenu objętego warsztatami oraz powiązań z terenami
sąsiadującymi, w zakresie: zasad kształtowania kompozycji przestrzeni publicznej (w powiązaniu
z proponowanym układem zieleni), oferty programowej, przewidywanych grup użytkowników, zasad
kształtowania zabudowy oraz rozwiązań komunikacyjnych - maksymalnie 4 strony
b) czytelne zmniejszenie plansz stanowiących część rysunkową do formatu A3
Powyższe materiały powinny być dostarczone w wersji cyfrowej na płycie CD-ROM (plansze w formacie
jpg, opis w formacie pdf).

Formuła Warsztatów nie zakłada anonimowości Uczestników. Prace warsztatowe mogą zawierać
elementy rozpoznawcze. Mogą też opierać się na opracowaniach przygotowanych przez Uczestników lub
uwzględniać badania innych autorów pod warunkiem respektowania ich praw autorskich.

15. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC WARSZTATOWYCH W II ETAPIE
Prace warsztatowe należy składać osobiście, przesłać pocztą lub kurierem w nieprzekraczalnym terminie
podanym w harmonogramie ( liczy się data dostarczenia ), za pokwitowaniem złożenia w Biurze Oddziału
Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.
Prace warsztatowe mogą złożyć wyłącznie uczestnicy zaproszeni do dalszego udziału w Warsztatach.
W przypadku stwierdzenia, że praca warsztatowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do
złożenia pracy warsztatowej lub jeśli Uczestnik Warsztatów występuje w więcej niż jednej pracy warsztatowej,
taka praca lub prace zostaną uznane za nieważne. W takich okolicznościach Uczestnik Warsztatów lub
Uczestnicy Warsztatów, zostaną wykluczeni z Warsztatów.

16. OCENA PRAC WARSZTATOWYCH - II ETAP
Formuła II etapu Warsztatów nie jest formułą konkursową. Jury dokona oceny prac wskazując wartości
opracowanych koncepcji i ich ewentualne braki. Jury może wskazać najlepszą pracę, ale taka ocena
pozostanie tylko wyrażoną opinią, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Uczestników II etapu Warsztatów
i decyzję Zamawiającego co do sposobu jej wykorzystania.

17. WYNAGRODZENIE
Wybranym do II etapu uczestnikom Organizator przyzna wynagrodzenie ryczałtowe. Każdy z wybranych
5 zespołów projektowych podpisze ze Zleceniodawcą Umowę ( zał. Nr 4 ), w której zobowiąże się do
uczestnictwa w II etapie warsztatów oraz przygotowania autorskiego programu przemian w określonym
Regulaminem terminie i formie na uzgodnionych warunkach.
Wynagrodzenie każdego zespołu wynosi 15 000,00 zł netto i wypłacone zostanie w terminie 21 dni od
daty złożenia faktury w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy po
potwierdzeniu przez Zamawiającego, że praca została wykonana zgodnie z umową. Łączna suma
wynagrodzeń przewidzianych dla 5 wybranych do II etapu uczestników wynosi 75 000,00 zł netto.

18. PREZENTACJA WYNIKÓW WARSZTATÓW
Po zakończeniu Warsztatów, prace warsztatowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy oraz
prezentacji autorskiej i poddane otwartej dyskusji.
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Opracowane przez uczestników II etapu Warsztatów programy zostaną zaopiniowane przez Jury. Powstałe
rekomendacje i wytyczne włączone zostaną do wypracowania ostatecznego rozwiązania urbanistycznego
obszaru objętego opracowaniami warsztatowymi. Planowane jest również wydanie publikacji w formie
broszury zawierającej syntetyczną prezentację opracowanych programów. Powstanie również opracowanie
stanowiące zalecenia lub wnioski do opracowanego Studium dla Zamawiającego

19. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WARSZTATÓW
Załącznik 1 Ortofotomapa w formacie A4 dla I etapu
Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 3 mapa terenu w skali 1:1000
Załącznik 4 Umowa
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