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Załącznik B-1 
 

SZCZEGÓŁOWE  USTALENIA  
DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  KONKURSU 

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

1. Zakres obszarowy przekształce ń przestrzennych obj ętych zadaniem 
konkursowym. 

2. Fizjografia i warunki gruntowo-wodne. 
3. Uwarunkowania wynikaj ące ze studium uwarunkowa ń i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku  oraz ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Uwarunkowania wynikaj ące z istniej ącego zagospodarowania terenu. 
5. Uwarunkowania historyczne i kulturowe. 
6. Docelowe przeznaczenie terenu. 
7. Szczegółowe ustalenia w zakresie docelowego zago spodarowania terenu: 

7.1. Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego; 

7.2. Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne dotyczące komunikacji.  
8. Uwagi ko ńcowe. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Zakres obszarowy przekształce ń przestrzennych obj ętych zadaniem 
konkursowym. 
Teren będący przedmiotem konkursu zlokalizowany jest w zachodniej części centrum 

miasta Białegostoku, sąsiedztwie ulic: Dąbrowskiego, Botanicznej, Al. J. Piłsudskiego, 
Ks. A. Abramowicza, Św. Rocha i Lipowej. 

Zakres obszarowy opracowania konkursowego został oznaczony grubą linią koloru 
czarnego na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowiącej załącznik B-7 do regulaminu. 

Łączna powierzchnia przedmiotowego terenu wynosi około 3,0 ha. 
W jego skład wchodzą nieruchomości naleŜące do Gminy Białystok, ozn. na mapie 

ewidencyjnej gruntów jako działki o następujących numerach ewidencyjnych:  
− 225/2, 257/4, 257/3, 257/6, 257/9 (fragment), 226 (fragment), 1507/1, 1507/2, 1507/3, 

1507/5 (fragment), 1297/12 (fragment), 1297/3 – w gospodarowaniu Departamentu 
Dróg i Transportu, 

− 182/10 (fragment) – w gospodarowaniu Zarządu Mienia Komunalnego, 
oraz nieruchomości Skarbu Państwa – ozn. jako działki nr: 221 (fragment), 222, 182/11 – 
znajdujące się obecnie w gospodarowaniu Zarządu Mienia Komunalnego. 

Pozostałe nieruchomości połoŜone w granicach przedmiotowego obszaru (fragmenty 
działek nr: 1574, 1253/3, 1253/13, 1253/14) stanowią własność osób fizycznych 
lub prawnych. W przyszłości dopuszcza się moŜliwość pozyskiwania tych nieruchomości 
na rzecz Gminy Białystok w celu realizacji inwestycji o charakterze publicznym.  

Analiza stanu własności gruntów tego obszaru została przedstawiona na mapie 
ewidencyjnej gruntów stanowiącej załącznik B-6 do regulaminu. 

 
2. Fizjografia i warunki gruntowo-wodne. 

Pod względem ukształtowania, teren jest płaski, nachylony w kierunku północnym - 
tj. od strony ulic: Św. Rocha i Lipowej w kierunku ulic: Dąbrowskiego i Al. J. Piłsudskiego - 
ze spadkami o wielkości ~1-3%. Hipsometrię terenu przedstawiono w załączniku B-4. 

Warunki gruntowo-wodne terenu objętego opracowaniem konkursowym nie zostały 
rozpoznane. JednakŜe na podstawie sporządzonych opracowań ekofizjograficznych – 
m.in. geomorfologii przedstawionej w załączniku B-4 – moŜna przyjąć, Ŝe warunki te 
umoŜliwiają wykorzystanie terenu połoŜonego w granicach opracowania konkursowego 
pod realizację inwestycji o charakterze zgodnym z przedmiotem zadania konkursowego. 
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3. Uwarunkowania wynikaj ące ze studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku  oraz ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Białegostoku Nr XX/256/99 z dnia 29.11.1999 r., zm. uchwałą 
Nr X/82/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., zm. uchwałą Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 
2005 r. i uchwałą Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., zm. uchwałą Nr XXVIII/317/08 
z dnia 26 maja 2008 r., zm. uchwałą Nr XXXI/373/08 z dnia 8 września 2008 r. 
przedmiotowy teren połoŜony jest na obszarze oznaczonym jako tereny niezabudowane 
do utrzymania i przekształceń, częściowo w liniach rozgraniczających ulic.  

Zgodnie z ustaleniami studium teren połoŜony jest w strefie konserwatorskiej A i B. 
W obrębie tej strefy zostały ustalone następujące rodzaje działań. 

– Strefa A – pełnej ochrony konserwatorskiej - obejmuje obszary szczególnie 
wartościowe o bardzo dobrze zachowanej strukturze przestrzennej, do bezwzględnego 
zachowania. W strefie tej występuje priorytet wymagań konserwatorskich. Obejmuje ona 
m.in. obszar zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Rocha i Chrystusa Króla w granicach 
działki kościelnej. W jej obrębie ustalono zakaz wznoszenia nowych obiektów. 
– Strefa B – ochrony konserwatorskiej - obejmuje ona obszar podlegający rygorom 
w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania, istniejącej substancji 
zabytkowej oraz charakteru i skali nowej zabudowy jak równieŜ: 

− utrzymanie rozplanowania i układu przestrzennego, 
− uzupełnienie zabudowy wg indywidualnych projektów urbanistyczno – 

architektonicznych, uwzględniających sąsiedztwo nowoprojektowanej zabudowy 
z propozycją zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

− utrzymanie istniejącej linii zabudowy, przy uzupełnianiu zabudowy pierzejowej. 

Teren będący przedmiotem zadania konkursowego połoŜony jest częściowo 
(fragment ograniczony ulicami: Botaniczną, Poleską, Dąbrowskiego) na obszarze miasta 
Białegostoku, na którym  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/346/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 
2004 r. (rejon ulic: Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku).  

Ustalenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w postaci 
tekstu uchwały i rysunku planu, zostały przedstawione w załączniku B-5 do regulaminu. 

Przedmiotowy teren objęty jest intensywnymi pracami planistycznymi. W północnej 
części terenu będącego przedmiotem zadania konkursowego – fragment pomiędzy 
ul. Dąbrowskiego i Botaniczną – została podjęta uchwała Nr XIX/207/07 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum 
w Białymstoku (rejon ulic: Dąbrowskiego i Botanicznej). 

Na pozostałej części podjęta została Uchwała Nr LXII/770/06 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon 
ulic: Kalinowskiego, Lipowej i Al. J. Piłsudskiego) w Białymstoku.  

Biorąc pod uwagę zakres prowadzonych prac planistycznych oraz ideowy charakter 
niniejszego konkursu Zamawiający postanowił odstąpić od wymogu zachowania przez 
uczestników konkursu zgodności przyjętych w pracach konkursowych rozwiązań 
projektowych z ustaleniami planu miejscowego przedstawionego w załączniku B-5. 
 
4. Uwarunkowania wynikaj ące z istniej ącego zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowy teren połoŜony jest w silnie zurbanizowanej części centrum 
Białegostoku. Teren ten jest w pełni zagospodarowany i uzbrojony w miejskie sieci 
infrastruktury technicznej. Większą część terenu zajmuje układu komunikacyjny łączący 
ze sobą ulice: Dąbrowskiego, Ks. A. Abramowicza, Św. Rocha, Lipową, Botaniczną 
i Al. J. Piłsudskiego. Obecny układ rozwiązań komunikacyjnych powstał w latach 60-tych 
XX w. i pozostał prawie w niezmienionej formie do dziś. 
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Rozwiązania programowo-przestrzenne dotyczące zagospodarowania terenu 
objętego opracowaniem są determinowane głównie poprzez: 
− istniejący układ głównych ulic miejskich: Św. Rocha, Lipowej, Dąbrowskiego, 

Botanicznej i Al. J. Piłsudskiego, prowadzących ruch pieszy i kołowy w zachodniej 
części centrum Białegostoku, 

− połoŜenie zabytkowej kamienicy mieszkalnej przy ul. Dąbrowskiego 14, 
− układ, przeznaczenie i charakter zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. 

Zabudowa znajdująca się w granicach terenu objętego opracowaniem oraz istniejąca 
w jego sąsiedztwie ma róŜnorodny charakter architektoniczny i znacznie funkcjonalne. 

Od strony wschodniej i północno-wschodniej sąsiedztwo terenu objętego zadaniem 
konkursowym stanowi istniejąca zabudowa osiedla „Centrum” z okresu lat 50-tych i 60-
tych XX w. o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z wbudowanymi w parterach 
usługami z zakresu handlu, będąca we władaniu wspólnot mieszkaniowych.  

Od strony południowej sąsiedztwo terenu objętego zadaniem konkursowym stanowi 
pierzejowa zabudowa ul. Lipowej z okresu lat 50-tych i 60-tych XX w. o funkcji usługowej 
z zakresu handlu i administracji publicznej.  

Sąsiaduje z nią bezpośrednio istniejąca zabudowa pierzejowa ulic: Św. Rocha 
i Krakowskiej o funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej. W zabudowie tej występują 
następujące budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków przez PWKZ: 

− budynek kamienicy o funkcji usługowej przy ul. Św. Rocha 3 mieszczącej dawniej 
zarząd fabryki włókienniczej Moesa w Choroszczy, 

− budynek kamienicy mieszkalnej przy ul. Krakowskiej 1 będący dawniej własnością 
rodziny Moesów - właścicieli fabryki włókienniczej w Choroszczy. 

Od strony północnej pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego i Botaniczną w granicach 
terenu objętego zadaniem konkursowym znajduje się jest fragment dawnej zabudowy 
pierzejowej ul. Dąbrowskiego o funkcji głównie usługowej.  

W skład tej zabudowy wchodzą m.in. budynki przy ul. Dąbrowskiego 12 i 12A oraz 
przy ul. Dąbrowskiego 14 - zabytkowa kamienica z oficynami, wpisana do rejestru 
zabytków decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 
23.07.1997 r. nr rej. A-831 Wystrój frontowej elewacji w/w budynku nawiązuje do takich 
epok stylowych jak renesans, barok, klasycyzm. Natomiast detal elewacji tylnej wzoruje 
się na budownictwie przemysłowym miasta Białegostoku z 2 połowy XIX w., tj. posiada 
cechy architektury utylitarnej (fabryczno-mieszczańskiej). Bryła budynku została 
niezmieniona do czasów współczesnych, takŜe ogólny układ wnętrz zachował się bez 
większych zmian. Budynek ten przeznaczony jest do zachowania i adaptacji 
z moŜliwością jego ewentualnej przebudowy i rozbudowy. 

Budynki przy ul. Dąbrowskiego 12 i 12A sąsiadujące od strony południowo-
wschodniej z kamienicą przy ul. Dąbrowskiego 14 powinny zostać wyburzone. 

W ich miejsce naleŜy zaproponować wprowadzenie nowej zabudowy zamykającej 
północną pierzeję ul. Dąbrowskiego. Zabudowa ta powinna zostać zaprojektowana 
adekwatnie do istniejącego kontekstu urbanistycznego i architektonicznego, w sposób, 
który nie będzie stanowić konkurencji wizualnej dla kościoła Św. Rocha oraz 
znajdującego się w jego sąsiedztwie budynku plebani. 

Od strony zachodniej i południowo-zachodniej teren będący przedmiotem zadania 
konkursowego sąsiaduje z kościołem parafialnym pw. Św. Rocha – Pomnikiem 
Odzyskania Niepodległości Polski, powstałym w miejscu dawnej kaplicy Św. Rocha 
i katolickiego cmentarza z 1839 r. Kościół ten zbudowany został w latach 1927÷1946 
w stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym wg projektu arch. Oskara Sosnowskiego. 
Bryłę kościoła zaprojektowano na planie ośmioboku jako składającą się z trzech 
stopniowo narastających części. Pierwsza tworzy zasadniczy plan świątyni, drugą i 
trzecią stanowią ośmioboczne parawanowe Ŝelbetowe attyki. Po śmierci autora 
we wrześniu 1939 roku, budowę kościoła kontynuował arch. Stanisław Bukowski. 
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Koncepcja budowy kościoła jako Pomnika Niepodległości była pomysłem 
nowatorskim i naleŜała do jednych z najoryginalniejszych w Polsce. ZałoŜenie samego 
kościoła otrzymało układ centralny, charakterystyczny dla budowli sakralnych okresu 
wczesnego chrześcijaństwa. Nowością zaś w tego typu budowlach było wprowadzenie 
w kopule nowoczesnego, szklanego dachu w kształcie ośmiobocznego ostrosłupa, 
niewidocznego na zewnątrz i wprowadzającego górne oświetlenie do wnętrza świątyni.  

Kościół św. Rocha zgodnie z pierwotnym zamysłem twórcy miał być realizacją 
wezwania Loretańskiej Litanii - Gwiazdy Zarannej, symbolizującej jutrzenkę 
Niepodległości Polski. Architekt posłuŜył się więc w swym projekcie planem gwiazdy. 
W dekoracji, układzie cięć w betonie, stropach i pilastrach motyw ten pojawia się bardzo 
konsekwentnie. Zwieńczeniem gwiaździstej bryły stała się monumentalna wieŜa 
(o wysokości 78 m) zwieńczona postacią Matki Boskiej u stóp, której umieszczono 
złoconą majestatyczną piastowską koronę, wzorowaną na wawelskiej koronie króla 
Kazimierza Wielkiego. W ten sposób pomysłodawca przeszedł od wezwania Gwiazdy 
Zarannej, do nowo dodanego wówczas w litanii wezwania Królowej Korony Polskiej. 

Jednakową oprawę architektoniczną zyskał Dom Parafialny (obecnie plebania), 
wkomponowany w zespół w sposób harmonijny, tak, Ŝe nie razi jego wielkość złoŜona 
z 4 kondygnacji. Ścięte naroŜe bryły tej budowli, od strony widoku z wlotu ul. Lipowej 
nawiązuje do typowych w zabudowie miejskiej Białegostoku rozwiązań. Attyka 
z dekoracją kryształową, przykrywająca dachy od strony południowej i wschodniej, 
balkon w drugiej kondygnacji i zawieszony nad nim wykusz w elewacji północnej przenosi 
na Dom Parafialny system zdobień zastosowanych przy budowie kościoła. 

Interesująco zaprojektowano przy tym promenadę stromych schodów, biegnących 
pomiędzy obwałowaniami dziedzińca przedkościelnego, a Domem Parafialnym, 
w sposób wyraźnie nawiązujący do stromych uliczek górskich miasteczek, 
co w Białymstoku, połoŜonym na terenie dość łagodnym, było rozwiązaniem niezwykłym. 

W załoŜeniach Dom Parafialny miał mieć bardzo rozbudowany program uŜytkowy. 
Prócz plebani, miał mieścić salę teatralną Akcji Katolickiej, bibliotekę parafialną, przytułek 
dla starców, przedszkole, klasztor Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, a w przyziemiu - 
zespół sklepów chrześcijańskich. Zakładanego programu nigdy nie zrealizowano. 

 
5. Uwarunkowania historyczne i kulturowe. 

Decyzje dotyczące zagospodarowania terenu objętego opracowaniem powinny 
respektować uwarunkowania historyczne i kulturowe, które są nierozerwalnie związane 
z historią miasta Białegostoku, lokalnymi tradycjami procesji BoŜego Ciała i odpustu 
Św. Rocha oraz połoŜeniem wzgórza Św. Rocha i znaczeniem znajdującego na nim 
kościoła pw. Św. Rocha i Chrystusa Króla w świadomości mieszkańców miasta. 

Władze miasta poszukując w Białymstoku miejsca pod budowę monumentalnej 
świątyni – Pomnika Niepodległości nie mogły obrać bardziej dogodnej lokalizacji niŜ 
wzgórze Św. Rocha. To naturalne wzniesienie, trwale wpisane w strukturę przestrzenną 
miasta juŜ za czasów Jana Klemensa Branickiego, było symbolicznym wyróŜnikiem 
miasta i wymagało zwieńczenia budowlą właściwą dla rangi tego miejsca, która 
wykorzystywałaby walory krajobrazowe wzgórza oraz przypominała o polskości miasta. 

W ocenie historyków uwarunkowania przestrzenne i kulturowe wynikające z połoŜenia 
i historii wzgórza zostały uwzględnione w projekcie kościoła Św. Rocha poprzez: 
1. Zachowanie urbanistycznego „sprzęŜenia” wzgórza Św. Rocha z zabytkowym, 

barokowym układem miasta-rezydencji magnackiej stworzonym w czasach Jana 
Klemensa Branickiego. Na wzgórzu tym wzniesiono w 1742 r. murowaną kaplicę 
Św. Rocha (jako jeden z elementów winnicy hetmańskiej), a w 1767 r. wileński 
architekt ogrodów C. G. Knackfus wytyczył u jej stóp rozwidlenie dróg oraz 4-rzędową 
aleję lipową łączącą wzgórze z pozostałą częścią miasta. Kościół zaprojektowany 
przez Oskara Sosnowskiego zastąpił rozebraną kaplicę Św. Rocha, ale jej wezwanie 
utrwalono jednak w nazwie parafii respektując tradycyjną, historyczną nazwę. 

2. Nawiązanie do tradycji świętego wzgórza, na które w 1839 r. przeniesiono z odebra- 
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nego rzymskim katolikom cmentarza Św. Marii Magdaleny pochówki zmarłych. 
W konsekwencji tej decyzji wzgórze Św. Rocha było miejscem profanacji dokonanej 
Ŝołnierzy carskich, którzy w ramach pacyfikacji Powstania Styczniowego zniszczyli 
przeszło 20 grobów. W koncepcji Oskara Sosnowskiego projektowana świątynia 
wyrastała z grobów tych, których największych marzeniem była niepodległość Polski; 

3. DąŜenie do ukształtowania formy projektowanego obiektu w sposób harmonijny 
z elementami istniejącego krajobrazu. Stąd teŜ białostocki kościół Św. Rocha jak 
„cios skalny” przebija czaszę wzgórza i jak masyw skalny góruje nad krajobrazem, 
opoką, na której wzniesiono świątynię. Na zewnątrz i wewnątrz świątyni powielany 
jest natomiast motyw kryształu górskiego, podkreślający naturalny charakter budowli.  

4. Otoczenie budowli tzw. wałami, oflankowanymi 4 basztami, nawiązującymi 
do architektury sakralnej, typowej dla obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
gdzie dla obrony świątynie - głównie gotyckie (w Wilnie, Supraślu, Małym 
MoŜejkowie) - wyposaŜano w baszty oraz do fortecznej architektury barokowej Jasnej 
Góry, Lachowicz, Tykocina, Okopów Świętej Trójcy czy Kamieńca Podolskiego. 

5. Nawiązanie do estetyki Ostrej Bramy - najwaŜniejszego sanktuarium Archidiecezji 
Wileńskiej, w której usytuowany był Białystok - przez której łuk triumfalny wkraczali do 
Wilna pielgrzymi oraz najwaŜniejsi polscy dostojnicy kościelni i państwowi. 
Oskar Sosnowski wprowadził podobne rozwiązanie w obwarowaniach kościoła 
Św. Rocha projektując półkolistą bramę prowadzącą wiernych na dziedziniec 
wewnętrzny kościoła Św. Rocha od strony ul. Lipowej.  

6. Uhonorowanie tradycji procesji BoŜego Ciała, która w Białymstoku przechodzi od 
kościoła Farnego poprzez Rynek Kościuszki i ul. Lipową do wzgórza Św. Rocha. 
Procesja ta ma charakter publicznego wyznania wiary i gromadzi od wieków tłumy 
mieszkańców Białegostoku wyznania rzymskokatolickiego. Przerwanie ustalonego 
wielowiekową tradycją porządku obchodów święta BoŜego Ciała - w formie procesji 
prowadzonej ulicami miasta - nastąpiło w 1840 r. kiedy to władze carskie zakazały 
rzymskim katolikom odbywania procesji poza obrębem cmentarza przykościelnego.  
W dniu 14 czerwca 1906 r. po raz pierwszy od 65 lat władze carskie pozwoliły 
katolikom na procesję przez Rynek Kościuszki w dniu święta BoŜego Ciała. W trakcie 
katolickiego pochodu doszło do wybuchu bomby wśród uczestników procesji. W tym 
czasie miał miejsce drugi konkurencyjny pochód zorganizowany przez władze carskie 
dla uczczenia faktu przyłączenia ludności wyznania grekokatolickiej do prawosławia. 
Władze carskie w urzędowych komunikatach ogłosiły, Ŝe do prawosławnego pochodu 
otworzono ogień i oskarŜyły o zamach ludność Ŝydowską. W odwecie doszło do 
pogromu mieszkańców (ok. 88 zabitych, głównie śydów) oraz wprowadzenia 
ponownego zakazu odbywania procesji w dniu BoŜego Ciała. Dopiero odzyskanie 
przez Polskę niepodległości przyniosło moŜliwość obchodów tego eucharystycznego 
święta w formie ustalonej tradycją, a świątynia na wzgórzu św. Rocha ponownie 
(od 1919 r.) stała się celem procesji wyruszającej z kościoła Farnego. 

7. Utrzymanie odpustowego charakteru obiektu, poprzez wyposaŜenie świątyni 
w 2 zewnętrzne ołtarze przed, którymi co roku 16 sierpnia gromadziły się tłumy 
wiernych modlących się o zdrowie do św. Rocha i wdzięcznych za doznane łaski. 
W czasach Branickich przy krynicy, wybijającej u stóp wzgórza, zwanej przez XVIII-
wiecznych białostoczan Małą Kaskadą znajdowało się źródło ze świętą wodą. 
To jedno z podstawowych form kultu rozpowszechnionych w tych stronach w 1 poł. 
XVIII w. przez wielkiego reformatora, unickiego Kościoła - metropolitę Lwa Kiszkę, 
opata bazylianów z Supraśla, któremu region kulturowy Podlasia zawdzięcza 
powstanie ośrodków odpustowych m.in. w Grabarce, Świętej Wodzie k. Wasilkowa, 
Hodyszewie, Starym Korninie, Leśnej Podlaskiej i właśnie w Białymstoku.  
 

6. Docelowe przeznaczenie terenu. 
Teren będący przedmiotem opracowania projektowego zawarty w granicach 

określonych w rozdz. 1 powinien być przestrzenią ogólnodostępną i docelowo powinien 
pełnić następujące funkcje: 
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a) reprezentacyjną i promocyjną – jako miejsce będące wizytówką przemian 
historycznych oraz rangi i prestiŜu miasta, 

b) kulturalną – jako miejsce spotkań mieszkańców, organizacji imprez publicznych, 
obchodów odpustów i świąt religijnych (w szczególności święta BoŜego Ciała), 

c) komunikacyjną – jako miejsce swobodnego i bezpiecznego ruchu kołowego 
i pieszego. 

Funkcje terenu związane z kulturą, reprezentacją i promocyjną miasta powinny 
zostać związane z Placem Niepodległości, który powinien zostać zaprojektowany 
w zachodniej części obszaru objętego zadaniem konkursowym. Teren ten powinien 
zostać zaprojektowany jako reprezentacyjny plac miejski wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącym, miejscami postojowymi i zielenią urządzoną. Plac powinien być 
postrzegany jako ogólnodostępna przestrzeń publiczna, integralnie związana 
z istniejącym w sąsiedztwie zespołem obiektów kościoła Św. Rocha. 

Przewiduje się, Ŝe pod względem funkcjonalnym Plac byłby areną róŜnorodnych 
uroczystości miejskich i państwowych, miejscem spotkań mieszkańców oraz zgromadzeń 
i manifestacji ich poglądów, przestrzenią do organizacji róŜnych imprez kulturalnych, 
jarmarków, koncertów i spektakli, dla których tłem byłby kościół Św. Rocha. 

Plac Niepodległości im. R. Dmowskiego powinien zostać zaprojektowany w sposób 
tworzący funkcjonalną i kompozycyjną całość z zespołem obiektów kościoła Św. Rocha.  

Główną ideą zagospodarowania przestrzeni Placu powinno być symboliczne 
poszukiwanie połączenia „starego” z „nowym”, tj. poszanowanie istniejącego układu 
przestrzennego - z dominującą rolą kościoła Św. Rocha - z poszukiwaniem nowych 
wartości przestrzennych tego miejsca. Nowe wartości tego miejsca powinny wynikać 
z planów przekształcenia tego terenu w reprezentacyjny plac miejski ukształtowany 
w sposób właściwy dla rangi kościoła Św. Rocha – Pomnika Niepodległości Polski. 

Uczestnicy konkursu projektując zagospodarowanie terenu powinni dąŜyć do 
wprowadzenia do istniejącego wnętrza urbanistycznego elementów kompozycyjnych 
porządkujących przestrzeń Placu i generujących pozytywne przemiany w jego 
sąsiedztwie w zakresie harmonii zabudowy i ładu przestrzennego. Do aranŜacji Placu 
naleŜy wprowadzić starannie dobraną posadzkę, elementy małej architektury oraz zieleń. 
Wszystkie elementy kompozycyjne placu naleŜy zaprojektować z dbałością o wystrój 
plastyczny oraz wysoką jakość i trwałość uŜytych materiałów. Projektując zieleń naleŜy 
pamiętać, Ŝe powinna ona stanowić jedynie element dyskretnie towarzyszący  
architekturze i przestrzeni Placu, a nie dominantę. 

Wskazane jest, aby posadzka Placu została zaprojektowana jako kamienna – np. płyt 
kamiennych z fragmentami drobnej kostki granitowej oraz bruku – a jej rysunek był 
adekwatny do rangi Placu oraz wynikał z sąsiedztwa kościoła Św. Rocha i przyjętej 
konwencji kompozycyjnej. 

Dopuszcza się przy tym moŜliwość róŜnicowania wysokościowego posadzki, 
np. w celu utworzenia miejsc przeznaczonych pod ustawienie tablicy pamiątkowej, 
obelisku, pomnika, form rzeźbiarskich, obiektów kubaturowych. 

Nie mniej istotną funkcją terenu objętego opracowaniem konkursowym jest funkcja 
komunikacyjna.  

Przewiduje się, Ŝe na obszarze Placu Niepodległości będzie odbywał się ruch pieszy. 
W jego bezpośrednim sąsiedztwie i pod jego powierzchnią (parking podziemny) 

naleŜy wprowadzić moŜliwość czasowego postoju samochodów osobowych oraz 
zaproponować nowe rozwiązania komunikacyjne łączące ciągi ulic: Św. Rocha - Lipowa,, 
Dąbrowskiego - Al. J. Piłsudskiego, Botaniczna - Ks. A. Abramowicza (w jej nowym 
przebiegu związanym w koniecznością jej przesunięcia w kierunku wschodnim) w jeden 
sprawnie działający układ komunikacji pieszej i kołowej. 

Zamawiający odstępując m. in. od konieczności respektowania ustaleń 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowił 
zapewnić uczestnikom konkursu moŜliwie duŜą swobodę w kształtowaniu programu 
funkcjonalno-przestrzennego, jak i formy oraz sąsiedztwa projektowanego Placu. 
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Wszystkie decyzje projektowe, w tym dotyczące projektowanych placów, dojść, 
dojazdów, lokalizacji parkingów, formy i charakteru nowo projektowanej zabudowy, 
a takŜe ostatecznego sposobu zagospodarowania obszaru objętego zakresem 
opracowania konkursowego, pozostawia się w gestii autorów prac konkursowych.  

W trakcie sporządzania pracy konkursowej uczestnicy mają jednak obowiązek 
uwzględnienia w opracowywanej koncepcji architektonicznej, wymagań wynikających 
z przepisów obowiązujących ustaw, rozporządzeń i norm. 
 
7. Szczegółowe ustalenia w zakresie docelowego zago spodarowania terenu. 

Przedmiotem zadania konkursowego jest wykonanie koncepcji programowo-
przestrzennej zagospodarowania terenu połoŜonego w granicach opracowania 
konkursowego, które zostały wskazane w załącznikach: B-2, B-3, B-6, B-7 .  

Realizacja zadania konkursowego wymaga w szczególności prawidłowego 
zlokalizowania i zaprojektowania w istniejącym kontekście urbanistycznym i kulturowym 
Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego - miejsca, które powinno stanowić 
reprezentacyjną przestrzeń publiczną centrum miasta zlokalizowaną w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabytkowego kościoła Św. Rocha, zbudowanego w Białymstoku w latach 
1927 ÷ 1946 jako Pomnik Odzyskania Niepodległości. 

Wykreowanie wizji docelowego zagospodarowania tego miejsca w sposób właściwy 
dla jego rangi, wymaga określenia uwarunkowań i kierunków zmian jakie naleŜy 
wprowadzić w istniejącym zagospodarowaniu terenu połoŜonego w granicach 
opracowania konkursowego, istniejącej zabudowie oraz układzie komunikacyjnym 
tworzonym obecnie przez zespół ulic: Dąbrowskiego, Ks. A. Abramowicza, Św. Rocha, 
Lipową, Botaniczną i Al. J. Piłsudskiego. 

Na wskazanym fragmencie centrum miasta naleŜy zatem zaprojektować: 
1) Plac Niepodległości im. R. Dmowskiego - reprezentacyjny plac miejski wraz 

z obiektami towarzyszącymi i pomocniczymi, w tym z parkingiem podziemnym, 
2) układ drogowy o parametrach właściwych dla prawidłowej obsługi zachodniej części 

centrum miasta, 
3) obiekt lub zespół obiektów kubaturowych stanowiących zamknięcie północnej pierzei 

ul. Dąbrowskiego i Al. J. Piłsudskiego. 

Przy projektowaniu w/w elementów naleŜy uwzględnić konieczność: 
1) poszanowania historycznie ukształtowanej zabudowy znajdującej się w granicach 

oraz sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem konkursowym, 
2) znalezienia właściwej ekspozycji projektowanego Placu Niepodległości 

im. R. Dmowskiego w kontekście jego połoŜenia w zurbanizowanej strukturze 
przestrzennej centrum miasta, 

3) ukształtowania projektowanego Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego w sposób 
właściwy dla rangi miejsca, 

4) powiązania i zintegrowania przestrzennego projektowanych elementów 
zagospodarowania przestrzennego z zabudową istniejącą w sąsiedztwie, 

5) stosowania rozwiązań przestrzennych i materiałowych, które będą miały charakter 
trwały i ponadczasowy oraz podkreślały walory urbanistyczno-architektoniczne tej 
części miasta. 

Prace projektowe naleŜy wykonać w oparciu o: 
1) wizję lokalną oraz zdjęcia cyfrowe terenu zamieszczone w załączniku B-9, 
2) istniejące uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, 
3) istniejące uwarunkowania historyczne i kulturowe, 
4) istniejące uwarunkowania komunikacyjne, 
5) mapy poglądowe i podkłady sytuacyjno-wysokościowe terenu objętego 

opracowaniem konkursowym – stanowiące załączniki: B-2÷B3, B-6÷B-8, 
6) przepisy obowiązujących obecnie ustaw, rozporządzeń, norm. 
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7.1. Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego: 

a)  w zachodniej części terenu objętego zadaniem konkursowym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła Św. Rocha, naleŜy utworzyć plac miejski odpowiedni do 
rangi Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego i sąsiedztwa kościoła Św. Rocha. 
NaleŜy zaproponować zagospodarowanie Placu oraz uporządkować granice 
poszczególnych stref funkcjonalnych (plac, ciągi komunikacyjne) np. poprzez 
dobranie odpowiedniego rodzaju materiału i koloru nawierzchni; 

b)  w sąsiedztwie Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego naleŜy wprowadzić 
zespoły miejsc parkingowych, a pod posadzką Placu – zaprojektować parking 
podziemny dla samochodów osobowych i rowerów wraz ze zjazdami oraz  
ewentualnymi usługami o charakterze nieuciąŜliwym; 

c)  obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w granicach 
terenu będącego przedmiotem konkursu oraz w jego sąsiedztwie, tj.: 
− kościół parafialny Św. Rocha, wraz z ogrodzeniem i otaczającym terenem, 

usytuowany przy ul. Ks. A. Abramowicza 1, 
− budynek plebanii (Dom Parafialny) przy kościele Św. Rocha usytuowany przy 

ul. Ks. A. Abramowicza 1, 
− budynek kamienicy przy ul. Św. Rocha 3 mieszczący dawniej zarząd fabryki 

włókienniczej Moesa w Choroszczy, 
− budynek kamienicy mieszkalnej przy ul. Krakowskiej 1 będący dawniej 

własnością rodziny Moesów - właścicieli fabryki włókienniczej w Choroszczy, 
− budynek kamienicy mieszkalnej przy ul. Dąbrowskiego 14 będący dawniej 

własnością rodziny Lichtensztejnów, 
przeznacza się do zachowania jako podlegające ochronie konserwatorskiej; 

d) u zbiegu ulic: Dąbrowskiego i Botanicznej, na terenie złoŜonym z działek nr: 222, 
224/1, 223 (fragment), 225/1 (fragment) i 224/2 (fragment), naleŜy wprowadzić 
nową zabudowę tworzącą zamknięcie północnej pierzei ul. Dąbrowskiego. Nowa 
zabudowa powinna zostać ukształtowana w sposób, który nie będzie stanowił 
konkurencji dla kościoła Św. Rocha oraz istniejącego w jego sąsiedztwie budynku 
plebani. Istniejące obecnie na tym obszarze budynki usługowe, zlokalizowane 
przy ul. Dąbrowskiego 12 i 12A, na działkach o numerach: 224/1 i 224/2, powinny 
zostać przeznaczone do wyburzenia.  

e) do rozbiórki naleŜy przeznaczyć wszelkie małe obiekty kubaturowe o funkcji 
handlowej (kioski, budki kwiatowe, itp.) połoŜone w granicach terenu objętego 
opracowaniem konkursowym; 

e)  w miejsce lokali mieszkalnych zlokalizowanych w parterze budynku 
wielorodzinnego przy Al. J. Piłsudskiego 3 naleŜy obowiązkowo wprowadzić 
usługi z zakresu handlu; 

f)  w granicach terenu będącego przedmiotem konkursu naleŜy wprowadzić nowe 
oświetlenie (wolnostojące oraz wbudowane w posadzki placu i ulic), w tym 
oświetlenie obiektów kubaturowych o ciekawej architekturze, obiektów małej 
architektury oraz ewentualnie równieŜ zieleni wysokiej; 

g)  w projektowanym zagospodarowaniu terenu naleŜy uwzględnić konieczność 
aranŜacji zieleni oraz zaprojektowania obiektów małej architektury (np.: ławek, 
koszy, klombów, pomnika, rzeźby, instalacji związanych z promocją miasta, 
punktów informacyjnych, itp.). NaleŜy dąŜyć do oszczędnej w formie ekspresji 
projektowanych elementów, tak aby moŜliwa była ich późniejsza realizacja, 
uŜytkowanie i konserwacja; 

h)  na potrzeby niniejszego konkursu naleŜy przyjąć, Ŝe zieleń istniejąca w granicach 
terenu będącego przedmiotem konkursu przeznaczona jest do usunięcia. NaleŜy 
zaproponować nowe nasadzenia i ukształtowanie zieleni. Projektowana zieleń 
nie powinna stanowić dominanty, a jedynie „element dodatkowy” konsekwentnie 
podporządkowany idei kompozycyjnej Placu Niepodległości oraz dyskretnie 
towarzyszący istniejącej i projektowanej architekturze. 
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7.2. Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne dotyczące komunikacji: 
a)  w celu prawidłowego zagospodarowania terenu będącego przedmiotem konkursu 

węzeł komunikacyjny istniejący w sąsiedztwie kościoła Św. Rocha - łączący ulice: 
Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego, Botaniczną, Ks. A. Abramowicza, Św. Rocha 
i Lipową - powinien zostać przebudowany, w sposób umoŜliwiający uzyskanie 
poprawy płynności ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa oraz utworzenie 
Placu Niepodległości w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Św. Rocha; 

b)  ul. Ks. A. Abramowicza, połoŜona w zachodniej części terenu objętego zadaniem 
konkursowym (łącząca ul. Dąbrowskiego z ulicami: Św. Rocha i Lipową), powinna 
zostać przesunięta w kierunku wschodnim, a jej docelowy przebieg i parametry 
techniczne powinny zostać ustalone indywidualnie przez uczestników konkursu; 

c)  w koncepcji zagospodarowania terenu naleŜy uwzględnić nową ulicę miejską, 
projektowaną na przedłuŜeniu ul. Białówny i dochodzącą do ul. Ks. A. 
Abramowicza (w jej nowopojektowanym przebiegu) po pasie niezabudowanego 
terenu pomiędzy budynkami przy ul. Lipowej 34 i przy Al. J. Piłsudskiego 2; 

d)  przewiduje się, Ŝe docelowo ul. Lipowa będzie wyłączona z ruchu kołowego. Na 
etapie niniejszego konkursu naleŜy uwzględnić rozwiązanie etapowe 
z pozostawieniem w ul. Lipowej ruchu kołowego i komunikacji autobusowej 
na odcinku od projektowanego Placu Niepodległości do Rynku Kościuszki; 

e) przy projektowaniu nowych ciągów pieszych oraz ścieŜek rowerowych (nowe 
nawierzchnie, ewentualnie nowy przebieg) naleŜy uwzględnić przebiegi 
istniejących ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych w celu ich powiązań; 

f)  w zagospodarowaniu terenu będącego przedmiotem konkursu naleŜy uwzględnić 
komunikację zbiorową oraz związaną z tym konieczność zaprojektowania 
przystanków autobusowych i powiązania ich z otoczeniem. NaleŜy przy tym 
rozwaŜyć moŜliwość lokalizacji przystanku przesiadkowego w liniach 
rozgraniczających nowoprojektowanej ul. Ks. A. Abramowicza; 

g)  docelowe parametry techniczne dróg: 
− ul. Dąbrowskiego i Al. J. Piłsudskiego – ulice zbiorcza o przekroju 2x3 pasy 

ruchu, 
− ul. Botaniczna – ulica zbiorcza o przekroju 1x2 lub 2x2 pasy ruchu, 
− ul. Ks. A. Abramowicza – łącząca ul. Św. Rocha z Al. J. Piłsudskiego – 

projektowana ulica zbiorcza o parametrach ustalonych przez uczestników 
konkursu wg przyjętych rozwiązań projektowych, 

− ul. Św. Rocha - ulica zbiorcza o przekroju 1x2 pasu ruchu, 
− ul. Lipowa – ulica zbiorcza o przekroju 1x2 pasy ruchu, 
− ulica projektowana na przedłuŜeniu ul. Białówny na odcinku od ul. Malmeda 

do ul. Ks. A. Abramowicza – ulica lokalna o przekroju1x2 pasy ruchu, 
− ul. Krakowska – ulica lokalna o przekroju 1x2 pasy ruchu. 

 
8. Uwagi ko ńcowe. 

Schemat istniejących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych we wskazaniem 
miejsca lokalizacji nowej zabudowy – postulowanego zamknięcia północnej pierzei 
ul. Dąbrowskiego – został przedstawiony w załączeniu B-3.  

W przypadku wprowadzania w granicach terenu objętego opracowaniem 
konkursowym nowych obiektów kubaturowych na uczestnikach konkursu spoczywa 
obowiązek przedstawienia ich układu funkcjonalnego oraz opracowania programów 
funkcjonalno-uŜytkowych kaŜdego z projektowanych budynków - tj. ustalenia ilości 
i wielkości poszczególnych pomieszczeń, ich wzajemnych powiązań - oraz 
przekształcenia tych danych w autorski program funkcjonalno-uŜytkowy kaŜdego 
z projektowanych obiektów. 

Autorskie programy funkcjonalno-uŜytkowe dla kaŜdego z projektowanych obiektów 
kubaturowych sporządzone w postaci tabel, na wzór załącznika B-10, uczestnicy 
konkursu powinni zamieścić w części opisowej pracy konkursowej. 


