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Załącznik A 

Wytyczne projektowe 
 
Stan istniejący 

 
Teren objęty konkursem położony jest w ścisłym centrum Słupska w obszarze starego miasta. 
Stanowi plac miejski Stary Rynek, wraz z przyległym kwartałem ograniczonym ulicami Grodzką, 
Piekiełko i Zamenhofa. 

Wnętrze urbanistyczne w rejonie Starego Rynku jest obecnie miejscem zaniedbanym 
przestrzennie i funkcjonalnie. Teren zdominowany jest przez funkcję komunikacyjną i 
parkingową (parkingi wokół rynku, wzdłuż ulic Zamenhoffa, Grodzkiej,  
na przedłużeniu Kowalskiej). Przekłada się to bezpośrednio na brak spójnego powiązania  
z przestrzenią publiczną ulicy Nowobramskiej.  
Teren wykorzystywany jest okazjonalnie do organizacji czasowych imprez: pokazów, 
wydarzeń artystycznych, wystaw oraz kiermaszów. 
Od lipca do początku listopada 2017 r. trwały badania archeologiczne na terenie rynku 
(„Sprawozdanie z badań archeologicznych” stanowi załącznik do wytycznych konkursowych). 
Po zakończeniu wykopalisk teren otrzymał tymczasową nawierzchnię. 

 
Obszar opracowania konkursowego 

 
Obszar opracowania konkursowego podzielony został na 2 etapy. 
W I etapie – koncepcja ideowo-studialna  obejmuje całość obszaru konkursowego W II etapie 
opracowaniu podlega część realizacyjna – obszar placu Stary Rynek. Granice opracowania, 
odpowiednio dla części realizacyjnej i części studialnej, oznaczone są na załączonej mapie (Załącznik 
B) i obejmują: 

- w części studialnej: część działek nr 691 i 703/7, działki: 704, 705/5, 705/3, 705/2, 

705/4 i 705/6 - wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 6, 

- w części realizacyjnej: działkę nr 653/2 obręb ewidencyjny 13, działkę nr 706 obręb 

ewidencyjny 6. 

 

Przedmiot opracowania 

- dla części studialnej: 

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przy czym w części studialnej rozwiązania 

konkursowe nie muszą uwzględniać zapisów mpzp „Śródmieście”, 

- dla części realizacyjnej: 

koncepcja zagospodarowania Starego Rynku, obejmująca w szczególności:  

układ komunikacyjny, nawierzchnie, małą architekturę – meble miejskie, zieleń, oświetlenie  

i odwodnienie terenu, ewentualne niezbędne miejsca postojowe dla samochodów, 

ukształtowanie terenu przy czym rozwiązania konkursowe muszą być zgodne z zapisami 

mpzp „Śródmieście”. 
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Wytyczne do projektowania 

 

Rynek traktowany jako miejska przestrzeń publiczna, wymaga przeprojektowania i adaptacji 

do obecnych potrzeb. Stary Rynek powinien na nowo stać się atrakcyjnym centrum miasta, 

jego wizytówką, która zaprasza do spędzania wolnego czasu, daje możliwość prowadzenia 

działalności gospodarczej (ogródki gastronomiczne), aktywności społecznej i kulturalnej.  

Ma stanowić miejsce codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Słupska, a także 

miejsce spotkań sztuki i publiczności. 

Nowe zagospodarowanie powinno organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter 

wielofunkcyjnego, otwartego placu miejskiego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców 

miasta.   

Założenia: 

- kompleksowe i racjonalne zaaranżowanie przyjaznej, atrakcyjnej dla mieszkańców, 

funkcjonalnej i innowacyjnej przestrzeni publicznej, pozbawionej barier 

architektonicznych, dającej możliwość integracji i odpoczynku, 

- wydobycie i wzmocnienie potencjału handlowo-usługowego Starego Rynku, 

- powiązanie przestrzeni Rynku z ulicą Nowobramską. 

 

Projekty powinny umożliwiać: 

- generowanie oryginalnych i różnorodnych aktywności,  

- organizowanie wydarzeń dla możliwie szerokiego grona odbiorców  

(z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, młodych oraz niepełnosprawnych, dzieci, 

rodzin itp.), 

zapewniać: 

- wielofunkcyjność, otwartość i uniwersalność przestrzeni, 

- właściwe osadzenie w istniejącym kontekście historycznym,  

- wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów pozwalających wykreować wysokiej 

jakości przestrzeń publiczną, kompozycję i formy przestrzenne o odpowiednim 

wymiarze i skali dopasowanej do przestrzeni Rynku, 

- właściwą relację między jakością proponowanych rozwiązań i ich ceną,  

oraz zawierać: 

- opis  rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, wpisujących się w planowane dla 

obszaru rewitalizacji m. Słupska („Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na 

lata 2017-2025+”  stanowi załącznik do wytycznych konkursowych) 

- uproszczony kosztorys budowlany 

W ramach rewaloryzacji rynku należy przewidzieć: 

- oświetlenie terenu, obejmujące iluminacje wybranych obiektów architektonicznych  

i elementów placu,  
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- nową, jednopłaszczyznową nawierzchnię placu Starego Rynku, zaprojektowaną  

z elementów kamiennych, zróżnicowaną kolorystycznie - zgodnie z wytycznymi 

konserwatorskimi, 

- zrównanie rzędnych terenu płyty rynku i okolicznych ciągów komunikacyjnych oraz 

powiązanie istniejącego i projektowanego rysunku nawierzchni, z uwzględnieniem 

wytycznych zaproponowanych dla bulwarów rz. Słupi, 

- zagospodarowanie placu za pomocą modułowego, funkcjonalnego systemu mebli 

miejskich, gwarantującego możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni i jej 

dostosowanie do różnych potrzeb, 

- projekty elementów małej architektury - mebli miejskich, które będą tworzyły nowy 

wizerunek Starego Rynku i podnosiły funkcjonalność przestrzeni, o wysokiej trwałości 

i wytrzymałości oraz stylistyce nawiązującej do zaproponowanej dla bulwarów  

rz. Słupi, (należy przewidzieć także elementy służące jako separatory ruchu itp.), 

- elementy zieleni miejskiej (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy 

zlikwidować istniejący „zieleniec”) , 

- nową fontannę posadzkową, 

- miejsce dla lokalizacji ogródków gastronomicznych wraz z propozycją ich formy. 

 
Materiały wykończeniowe 

 
W opisie do koncepcji architektonicznej należy szczegółowo opisać rodzaj przyjętych materiałów 
wykończeniowych i standard wykończenia oraz uwzględnić w wycenie planowanych kosztów 
inwestycji. 

 
Wytyczne komunikacyjne 
 

Zgodnie z koncepcją komunikacji zaproponowaną w „Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Słupska na lata 2017-2025+”, a także zgodnie z wykonaną w 2016 r. „Koncepcją 

układu funkcjonalnego sieci transportowej rewitalizowanego obszaru Miasta Słupska” oraz 

zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,  wydaje się celowe zamknięcie dla stałego ruchu 

kołowego dwóch fragmentów ulic przylegających do Pierzei Starego Rynku, od strony 

zabytkowych kamienic i od strony bloku mieszkalnego – przedłużenie ul. Nowobramskiej. 

Prace projektowe powinny uwzględniać  analizy i prezentować rozwiązania dotyczące kwestii 

dostępności komunikacyjnej, a także kwestii dostępności i uporządkowania miejsc 

postojowych na terenie Starego Rynku (kwestia miejsc postojowych stanowi jeden  

z kluczowych problemów, zgłaszany w szczególności przez właścicieli i użytkowników lokali 

usługowych na terenie rewitalizacji w wywiadach prowadzonych z przedsiębiorcami  

w I/II kw. 2017 r. Także uczestnicy spacerów badawczych wskazywali na potrzeby właściwej 

organizacji miejsc parkingowych). 

W rozwiązaniach konkursowych należy dążyć do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych, rozmieszczonych w sposób optymalny. 

Przestrzeń dla pieszych należy „zabezpieczyć” małą architekturą, która uniemożliwi 
nielegalne parkowanie pojazdów; jednocześnie należy umożliwić funkcjonowanie dostaw  
do lokali usługowych na terenie objętym opracowaniem. 
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Infrastruktura 
 
W rejonie placu Stary Rynek występują wszystkie sieci  infrastruktury technicznej, co zapewnia 
możliwość doprowadzenia mediów.  
W szczególności dotyczy to zasilania w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków. 

 
Gminny Program Rewitalizacji 
 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/527/17 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+” jest dostępna pod adresem: 
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/27139.html 
 
Dokumenty planistyczne 
 
Na terenie objętym konkursem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej L/637/05 w sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” w Słupsku. Plan jest dostępny pod 
adresem: 

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/8626.html 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska jest dostępne 

pod adresem: 

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/?q=XLV_701&qf=&qt= 
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