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I.       NAZWA  i  ADRES  ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
         GMINA  MIASTA  RADOMIA 
           26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, woj. mazowieckie 
           REGON - 000516146 
           tel. 048/ 36-20-230,    
           e-mail. -  architektura@umradom.pl 
 
II.     FORMA  KONKURSU 
 
         Zamawiający organizuje konkurs jednoetapowy z nagrodami na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno architektonicznej zagospodarowania terenu w rejonie zespołu dworców  PKP  i 
PKS w Radomiu.              
 
III.    PRZEDMIOT  KONKURSU 
 
           Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno -  architektonicznej 

zagospodarowania terenu w rejonie zespołu dworców PKP i PKS w Radomiu. 
Obszar opracowania konkursowego zakreślony na załączniku graficznym w skali 1:1000 
zawarty jest  w rejonie ulic: Traugutta, Planty, Broni, Poniatowskiego, PraŜmowskiego, 
Domagalskiego i Kolejowej.  Natomiast na mapie w skali 1:500 zakreślono granice obszaru 
szczegółowego opracowania placów przydworcowych.  
           W zakres opracowania konkursowego wchodzą: 
a)  organizacja ruchu kołowego:  tranzytowego północ-południe oraz  obsługującego zespół 
     dworców (zbiorowego i osobowego); 
b)  organizacja ciągów pieszych: łączących dzielnicę śródmiejską z osiedlami Ustronie oraz 
     obsługujących zespół dworców;    
c)  zagospodarowanie przestrzeni placów przy dworcu PKP - po obydwóch stronach torów; 
d)  architektoniczna obudowa placów i uzupełnienie zabudowy; 
e)  uporządkowanie zieleni, mała architektura.  
            Celem konkursu są działania porządkujące przestrzeń, a załoŜenia najlepszej pracy 
konkursowej będą uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru, którego część stanowi teren opracowania konkursowego.  
 
III.1.  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 
 
    1.1.  POŁOśENIE  i  HISTORIA 
 
             Teren objęty opracowaniem konkursowym jest połoŜony w dzielnicy śródmiejskiej 
Radomia, częściowo w strefie ochrony konserwtorskiej (rej. zab. nr  410/A/89). 
Obszar całej strefy konserwatorskiej to ok. 379 ha z trzema historycznymi zespołami: 
1)  Radom przedlokacyjny z grodziskiem Piotrówka; 
2)  miasto lokacyjne w obrębie średniowiecznych murów obronnych wraz z otoczeniem; 
3)  dzielnica śródmiejska połoŜona wzdłuŜ traktu lubelskiego (ul.śeromskiego), mająca swą 
     genezę urbanistyczną w działaniach regulacyjnych z lat 20-tych XIX-wieku. 
             W latach 1795 - 1885 nastapił silny wzrost gospodarczy Radomia, związany z umie- 
szczeniem szeregu instytucji o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim.  
             W roku 1821 zatwierdzono plan pomiarowy miasta sporządzony przez inŜ. Ignacego 
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Ebertowskiego,  mający na celu uporządkowanie miasta,  osuszenie,  wytyczenie nowych 
kierunków rozwoju.         Według tego planu zrealizowano główną reprezentacyjną dzielnicę 
wzdłuŜ traktu lubelskiego,  zlokalizowano siedzibę władz wojewódzkich,  usprawniono 
komunikację wewnętrzną i tranzytową, urządzono tereny po dawnych fosach i murach 
obronnych.    Plan ten nie stracił na swym znaczeniu przez następne sto lat będąc podstawą 
rozwoju terytorialnego Radomia. 
              Przeprowadzenie w 1885 r. linii kolejowej relacji Dęblin - Dąbrowa wprowadziło 
dalsze oŜywienie gospodarcze miasta,  powstają znaczące zakłady przemysłowe napędzając 
działalność budowlaną.    Powstaje nowa dzielnica śródmiejska pomiędzy traktem lubelskim 
(ul.śeromskiego) a nowopowstałym dworcem kolejowym.      Dzielnica ta posiada regularną 
siatkę prostokątnych ulic, przeciętych jedynie ukośnym przebiegiem traktu skaryszewskiego 
(ul.Traugutta). Nowa zabudowa posiada cechy eklektyzmu.  Na początku XX-wieku powstaje 
park Planty - pas zieleni urządzonej wzdłuŜ dawnego, nieistniejącego potoku.      
             W obrębie tego układu znajduje się obiekt dworca kolejowego, pochodzący z 1885 r., 
( wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 376/A/88 z dnia 04.04.1988 r.) oraz dwa osiedla 
mieszkaniowe nie wpisane do rejestru zabytków ale przedstawiające wartość zabytkową: 
-  osiedle "Planty", które powstało w latach 1923 - 1928 wraz z budową Fabryki Karabinów; 
-  osiedle "Jaracza", które powstało w okresie stalinowskim.   
       
    1.2.   STAN  PRAWNY  
    
             Radom posiada opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego",  przyjęte uchwałą nr 221/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r.,  które nie 
stanowi prawa miejscowego - omawiany teren przeznaczony jest pod lokalizację zespołów i 
centrów usługowych z usługami miastotwórczymi.  
Podobny cel określony był w nieobowiązującym planie miasta z 1994 r. 
             Obszar opracowania konkursowego objęty jest uchwałą  nr  861/2006  Rady Miasta 
Radomia z dnia  28.08.2006 r. - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego "Dworzec Kolejowy".    Prace projektowe zostały wstrzymane do 
czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu. 
             Ponadto obszar ten obejmuje teren zabytkowego zespołu urbanistyczno architektoni- 
cznego miasta Radomia, wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego 
prawomocną decyzją WKZ w Radomiu Nr 410/A/89 z dnia 14.09.1989 r.     
Oznacza to, Ŝe wszelkie działania inwestycyjne na tym obszarze prowadzić naleŜy w porozu- 
mieniu i za zgodą urzędu konserwatorskiego.  
              Na terenie opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie toczyły się postępowania 
lokalizacyjne, które rozstrzygnięto nastepująco: 
A) dz. 3/74 i 3/75, południowa strona ul.Poniatowskiego, między multikinemi i stacją paliw: 
     - decyzja nr 387/2008 - odmowa lokalizacji budynku handlowo  usługowego; 
     -  postanowienie znak 641/2008 o zawieszeniu postępowania do czasu  uchwalenia planu 
        miejscowego dla lokalizacji budynku wielorodzinnego z usługami; 
     - decyzja nr 433/2002 - pozwolenie na budowę parkingu wielopoziomowego ( niewaŜne ); 
B) decyzja nr 610/96 - zrealizowane skrzyŜowanie ul.Traugutta i PraŜmowskiego; 
C) dz. 59/1, wschodnia strona ul.Traugutta - decyzja nr 162/01 - zrealizowana budowa 
pomni- 
     ka "śołnierzy Zgrupowania WIN dow. przez kom. F. Jaskulskiego  ps. Zagończyk"; 
D) dz. 14, 15, 13/6, 31, 38 - decyzja nr 427/08 - odmowa lokalizacji budynku mieszkalnego  
      wielorodzinnego z usługami i garaŜem podziemnym; 
E) dz.  54/8 - decyzja nr 142/08  - pozwolenie na budowę budynków wielorodzinnych.    
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     1.3.   SPOSÓB  WŁADANIA  TERENEM 
 
             Sposób władania terenem podano dla obszaru objętego opracowaniem szczegółowym     
w granicach zaznaczonych na mapie w skali 1:500 : 
 
a) plac po północnej stronie dworca kolejowego - obręb IX, arkusz 89: 
- dz. 29 -  0,1648 ha - wł. Gmina Miasta Radomia; 
 
b)  plac po północnej stronie dworca kolejowego - obręb IX, arkusz 90: 
- dz. 15     - 0,0901 ha -  wł. Skarb Państwa, ww. osoba fizyczna; 
- dz. 13/6  - 0,2992 ha -  wł. Skarb Państwa, ww. S.B.M."Łucznik"; 
- dz. 14     - 0,0364 ha -  wł. Skarb Państwa, ww. osoby fizyczne; 
 
c)  plac po północnej stronie dworca kolejowego - obręb IX/1, arkusz 115: 
- dz. 1/1    - 0,7719 ha - wł. Skarb Państwa, wu. Poczta Polska; 
- dz. 1/2    - 0,0123 ha - wd. Skarb Państwa, wu. Poczta Polska; 
- dz. 3/32  - 0,0500 ha - wł. Skarb Państwa, ww. "Łukoil" sp. z o.o.; 
- dz. 3/33  - 0,1430 ha - wł. Skarb Państwa, uw. Gmina Miasta Radomia; 
- dz. 3/91  - 0,3433 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/93  - 0,0561 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa;  
- dz. 3/4    - 0,1725 ha - wł. Skarb Państwa, wu. Gmina Miasta Radomia; 
 
d) plac po południowej stronie dworca kolejowego - obręb IX/1, arkusz 115: 
- dz. 3/80  - 0,0057 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/81  - 0,0086 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoby fizyczne; 
- dz. 3/82  - 0,0098 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoba fizyczna; 
- dz. 3/83  - 0,1137 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/38  - 0,0169 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/39  - 0,0099 ha - wł. Skarb Państwa, wu. PKP sa;  
- dz. 3/41  - 0,0065 ha - wł. Skarb Państwa, wu. PKP sa; 
- dz. 3/43  - 0,0219 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/77  - 0,0103 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoby fizyczne; 
- dz. 3/59  - 0,0048 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoba fizyczna; 
- dz. 3/58  - 0,0048 ha - wł. Skarb Państwa , ww. osoba fizyczna; 
- dz. 3/57  - 0,0048 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoba fizyczna;                           
- dz. 3/56  - 0,0048 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoba fizyczna; 
- dz. 3/55  - 0,0048 ha - wł. Skarb Państwa, ww. osoby fizyczne; 
- dz. 3/96  - 0,0294 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/95  - 0,0110 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/88  - 0,1993 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/86  - 0,0433 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
- dz. 3/89  - 0,0315 ha - wł. Skarb Państwa, uw. PKP sa; 
 
e)  plac po południowej stronie dworca kolejowego - obręb XII, arkusz 123: 
- dz. 286      - 0,6557 ha - wł. nieustalony, wd. Gmina Miasta Radomia; 
- dz. 303/1   - 0,1896 ha - wł. Gmina Miasta Radomia; 
- dz. 303/2   - 0,1824 ha - wł. Gmina Miasta Radomia, ww. osoby fizyczne; 
- dz. 303/16 - 0,1674 ha - wł. Gmina Miasta Radomia; 
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- dz. 303/14 - 0,0867 ha - wł. osoby fizyczne; 
- dz. 231/6   - 0,0387 ha - wł. nieustalony, wd. osoby fizyczne; 
- dz. 303/21 - 0,0646 ha - wł. Gmina Miasta Radomia; 
- dz. 303/20 - 0,0927 ha - wł. Gmina Miasta Radomia, ww. osoby fizyczne; 
- dz. 303/19 - 0,0642 ha - wł Gmina Miasta Radomia; 
- dz. 303/22 - 0,0140 ha - wł. Gmina Miasta Radomia; 
- dz. 233/3   - 0,0144 ha - wł. Gmina Miasta Radomia, ww. osoby fizyczne; 
- dz. 233/4   - 0,0044 ha - wł. Gmina Miasta Radomia; 
      
     1.4.   UKSZTAŁTOWANIE  TERENU   
 
             Ulica Traugutta posiada spadek w kierunku placu dworcowego  rzędu 1,5 %, a rzędna  
wejścia do tunelu wynosi 162,65 m npm. Wyjście z tunelu  po południowej stronie torowiska 
kolejowego jest połoŜone na wysokości 168,30 m npm. Tak więc róŜnica poziomów między 
posadzką w tunelu a wyjściem schodami na ulicę  Domagalskiego wynosi  ok.  5,65 m. 
             
    1.5.   SPOSÓB  UśYTKOWANIA  TERENÓW  i  ZABUDOWY   
              
              Teren opracowania przecięty jest torowiskiem kolejowym przebiegającym w tym 
miejscu w kierunku  południowy zachód  -  północny wschód  i  oddzielającym dzielnicę 
śródmiejską od dzielnic mieszkaniowych Glinice, Ustronie i Młodzianów.  
Elementem łączącym je jest tunel dla pieszych, stanowiący równocześnie dojścia do peronów  
oraz funkcję pasaŜu handlowego.                
          Komunikacja  kołowa - wzdłuŜ terenów kolejowych trasy Warszawa- Kraków biegnie 
droga zwana N-S, o szerokości 40,0 m w liniach rozgraniczenia, stanowiąca element podsta-
wowego układu komunikacyjnego miasta, łącząca dzielnice mieszkaniowe połoŜone w połud- 
niowej  i północnej części miasta ( ul. Poniatowskiego i PraŜmowskiego). 
Ulica Traugutta - ruch lokalny, szerokość w liniach rozgraniczenia 23,0 m.  
Ul. Domagalskiego i ul. Kolejowa - ruch lokalny, szerokość w liniach rozgraniczenia 15,0 m. 
   SkrzyŜowanie ulic Traugutta i Poniatowskiego/PraŜmowskiego wraz z placem przydworco-
wym zostało przebudowane  w 1996 r., ale po 10 latach uŜytkowania na skutek wzrostu 
liczby pojazdów jego przepustowość jest niewystarczająca.  
Istniejąca ilość czasowych miejsc postojowych jest niewystarczająca. 
Ilość oczekujących taksówek na placu dworcowym jest niewystarczająca, a lokalizacja 
postoju koliduje z miejscami postojowymi i ruchem pieszym. Po południowej stronie torowi-
ska brak postoju taksówek 
Lokalizacja zatok autobusowych jest nieczytelna, ruch autobusowy powoduje zatory na placu 
przydworcowym głównym ( przy ul. Domagalskiego nie planuje się komunikacji autobusów). 
         Komunikacja  piesza - ul. Traugutta jest głównym ciągiem pieszym dworzec - centrum 
i pasaŜem usługowo handlowym. OdciąŜeniem tego ciągu jest biegnący równolegle ciąg spa- 
cerowy w zieleni,  po wschodniej stronie ul. Traugutta.   Ciag ten jest kontynuowany w kieru-
nku południowym - tunelem pod torami do osiedla Ustronie. 
         Zieleń  i  mała  architektura - wschodnia część parku  Planty ( zachodnia strona ul. 
Traugutta) oraz skwer po wschodniej stronie ul. Traugutta posiadają  zwyczajowe bezładne i 
niefunkcjonalne ciągi piesze, bez placyków rekreacyjnych, z nieuporządkowaną zielenią. 
Mała architektura ( ławki, kosze ) są przypadkowe. 
        Występuje tu starodrzew podlegający ochronie i przypadkowe nasadzenia krzewów,  bez 
wnętrz urbanistycznych. 
        Zabudowa - w rejonie ul. Traugutta i Poniatowskiego istnieją budynki  mieszkalne i  us- 
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ługowe w zabudowie pierzejowej. Po południowej stronie ul. Poniatowskiego i PraŜmowskie-
go znajdują się wolnostojące obiekty uŜyteczności publicznej. Istniejąca zabudowa nie jest 
wyŜsza niŜ pięć kondygnacji ( ostatnia w dachu). 
Przy ul. Domagalskiego zabudowa mieszkaniowa jest V i XI kondygnacyjna, zaś zabudowa 
usługowa II kondygnacyjna. Istniejące pawiloniki drobnych usług i handlu są nieestetyczne i 
chaotycznie zlokalizowane wzdłuŜ głównych ciągów pieszych. 
 
    1.6.   INFRASTRUKTURA 
 
             Na terenie opracowania przebiega gęsta sieć uzbrojenia podziemnego.   Są to sieci: 
wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kablowa sieć energetyczna 
i kablowa sieć telefoniczna, oświetlenie terenu, sygnalizacja świetlna skrzyŜowań ruchu.  
Dopuszcza się przełoŜenia/przebudowę wymienionej infrastruktury. 
             Utwardzenie terenu - istniejące drogi i parkingi posiadają  nawierzchnie asfaltowe, a 
chodniki są z płyt chodnikowych betonowych. 
               
III.2.  WYTYCZNE  URBANISTYCZNE  
 
           Od uczestników konkursu oczekuje się przedstawienia atrakcyjnej wizji zagospodaro- 
wania przestrzeni w rejonie zespołu dworców, która interesująco wpisze się w zabytkowy 
charakter tej części miasta, w historyczną tkankę ulic i istniejącą zabudowę przy zastosowa-
niu współczesnych rozwiązań i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.  
Stan obecny stanowi chaos przestrzenny.   
 
    2.1.   W  ZAKRESIE  KOMUNIKACJI  KOŁOWEJ 
 
             Podstawowy układ komunikacyjny stanowią ulice Poniatowskiego i PraŜmowskiego, 
na kierunku północ - południe oraz ulica Traugutta łącząca centrum z dworcami. 
SkrzyŜowanie tych ulic w rejonie dworca kolejowego jest obciąŜone duŜym natęŜeniem ruchu 
masowego  i osobowego, oprócz tranzytu obsługa dworców kolejowego i PKS oraz budynku 
poczty głównej, stacji paliw i multikina.   
            Ulice te są w dobrym stanie technicznym, szerokości w liniach rozgraniczenia są 
zadowalające, lecz nowego spojrzenia wymaga rozwiązanie skrzyŜowania i organizacja ruchu 
zarówno w rejonie głównego placu przydworcowego jak teŜ po południowej stronie torowi-
ska, w tym: 
-  lokalizacja przystanków miejskiej komunikacji autobusowej - minimum cztery podwójne 
   zatoki dla  kaŜdego kierunku ruchu na trasie  ul. Traugutta - Poniatowskiego; 
-  lokalizacja przystanków miejskiej komunikacji autobusowej -  minimum jedna podwójna 
   zatoka dla kaŜdego kierunku ruchu na trasie  ul. PraŜmowskiego - Poniatowskiego; 
-  lokalizacja 3 postojów taksówek - dla minimum 20 oczekujących pojazdów kaŜdy, przy  
   dworcu PKS,  przy dworcu PKP i w rejonie ul. Domagalskiego; 
-  lokalizacja czasowych miejsc postojowych - na minimum 60 stanowisk, obsługujących 
   dworzec PKP i budynek poczty głównej; 
-  lokalizacja parkingów - na minimum 300 stanowisk, obsługujących multikino ( 5 sal ); 
-  lokalizacja czasowych miejsc postojowych w rejonie ul. Domagalskiego; 
              Dopuszcza się rozwiązanie węzła dwupoziomowego na skrzyŜowaniu ul. Traugutta i 
Poniatowskiego/PraŜmowskiego. 
W ulicy Domagalskiego nie przewiduje się komunikacji autobusowej. 
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    2.2.   W  ZAKRESIE  KOMUNIKACJI  PIESZEJ 
 
             Podstawowym ciągiem pieszym jest ciąg łączący osiedle Ustronie ze śródmieściem, 
w tunelu pod urządzeniami dworcowymi ( pasaŜ handlowy,  dojście do peronów ).  
Jego gabaryty nie spełniają właściwych wymogów dla tak duŜego natęŜenia ruchu pieszego. 
Postuluje się likwidację boksów handlowych zawęŜających powierzchnię ruchu w tunelu i 
lokalizację ich poza urządzeniami dworcowymi, lecz w bliskim sąsiedztwie.  
Powierzchnię ruchu pieszego zawęŜają równieŜ  drobne kioski handlowe i gastronomiczne ( 
nieestetyczne ) zlokalizowane  wzdłuŜ ciągu pieszego po obydwóch stronach torowiska. 
NaleŜy rozwaŜyć kwestię gruntownej przebudowy bardzo stromych schodów w tunelu, które 
nie spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się zmianę ich lokalizacji. 
            Ciąg pieszy od dworca w kierunku ul. śeromskiego ( urzędy, sądy, katedra ) wymaga 
kontynuacji w ciągu ulicy Traugutta oraz równolegle po wschodniej stronie wschodniego 
kwartału zabudowy ( ciąg w zieleni ).  Ponadto funkcjonuje ciąg pieszy spacerowy (wschód-
zachód) w obrębie parku Planty, łączący się z ciągiem do ul. śeromskiego. NaleŜy przedsta- 
wić propozycję czytelnego przebiegu tych ciągów, umoŜliwiających płynność ruchu pieszego, 
minimalizując istniejące kolizje w sposób przyjazny dla uŜytkowników. 
            Powierzchnia placów przy dworcu kolejowym, niezbędna dla oczekujących jest zbyt 
mała, wymaga nowego spojrzenia i nowej aranŜacji. 
 
    2.3.    W  ZAKRESIE  ZIELENI   
 
              Park Planty, w kwartale pomiędzy ulicami Traugutta i Broni wymaga przebudowy - 
wytyczenia czytelnych ciągów pieszych ( skrótów) i placyków rekreacyjnych.  
Skwer po wschodniej stronie ul. Traugutta wymaga przebudowy i nowej aranŜacji wnętrz 
zielonych.   Skwer po południowej stronie torowiska - nieestetyczny, wymaga przebudowy. 
              Drzewostan podlega ochronie. 
  
    2.4.    W  ZAKRESIE  ZABUDOWY 
 
              Na mapie uwarunkowań zakreślono nieprzekraczalne linie zabudowy oraz ilość kon- 
dygnacji istniejących obiektów.  Ewentualna nowa zabudowa powinna być tak kształtowana 
aby nie zakłócić osi widokowej ul. Traugutta,  której dominantą jest dworzec kolejowy.  
Rozwiązanie architektoniczne projektowanej zabudowy winno być w swoim charakterze pod- 
porządkowane historycznej zabudowie, z którą nie powinno konkurować oraz winno harmo- 
nijnie komponować się z zabytkowym budynkiem dworca oraz sylwetą  tej części miasta. 
Autorom prac konkursowych pozostawia sie swobodę w doborze funkcji dla projektowanej 
nowej zabudowy. 
              Podlegające likwidacji drobne lokale handlowe i gastronomiczne (tunel, ciągi piesze) 
powinny otrzymać taką lokalizację, która nie będzie kolidować z podstawowymi funkcjami w 
rejonie dworca oraz taką formę, która podkreśli charakter przestrzeni i czas. 
Nie dopuszcza się lokalizacji trwałej parterowej zabudowy w formie drobnych kiosków. 
 
    2.5.    W  ZAKRESIE  MAŁEJ  ARCHITEKTURY 
 
              WyposaŜenie placów i ciągów pieszych - ławki, kosze, oświetlenie terenu, reklamy - 
powinny mieć stylowy charakter w dostosowaniu do zabytkowego charakteru obszaru.  
Nie dopuszcza się lokalizowania wielkoformatowych urządzeń reklamowych oraz zabudowy 
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tymczasowej. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącego pomnika, jeŜeli przyjęte rozwią-
zania przestrzenne będą tego wymagały. 
 
III.3.   WARUNKI  KONSERWATORSKIE 
 
            Praca konkursowa winna uwzględnić zagadnienia dotyczące ochrony dziedzictwa 
kulturowego, związane z ochroną : 
-  krajobrazu kulturowego; 
-  zabytków nieruchomych; 
-  historycznych zespołów urbanistycznych.    
        Ochrona zabytkowego zespołu urbanistyczno architektonicznego miasta Radomia polega 
szczególnie na: zachowaniu historycznego rozplanowania placów i ulic, ich przebiegu, szero- 
kości i przekroju oraz utrzymaniu historycznie utrwalonej pierzejowej linii zabudowy, jak 
równieŜ procentu zabudowy działek oraz przestrzeni zieleni urządzonej. 
           NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na wyeksponowanie zabytkowego budynku dworca, 
a rozwiązanie architektoniczne projektowanej zabudowy powinno być w swoim charakterze 
podporządkowane historycznej zabudowie, z którą nie powinno konkurować oraz winno har- 
monijnie komponować się z zabytkowym budynkiem dworca oraz z sylwetą w tej części 
miasta.  
Na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizowania wielkoformatowych urządzeń 
reklamowych, a oświetlenie i elementy małej architektury powinny mieć stylowy charakter w 
dostosowaniu do zabytkowego charakteru obszaru.   Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy 
tymczasowej.  Nawierzchnię głównego placu przydworcowego naleŜy wykonać z kamienia 
naturalnego, tj. z granitu, bazaltu w postaci płyt i kostki. 
Istniejącą zieleń na terenie objętym opracowaniem naleŜy zachować i uporządkować. 
 
IV.        ZAKRES  RZECZOWY  i  FORMA  OPRACOWANIA   

oraz 
             SPOSÓB  PREZENTACJI  PRACY  KONKURSOWEJ   
 
               Praca konkursowa powinna przedstawiać szczegółowe rozwiązania architektoniczno 
przestrzenne w problematyce koncepcji wielobranŜowej w formie graficznej i opisowej. 
1.  Część graficzna pracy, wykonana w technice biało czarnej powinna zawierać: 
     a)  koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem ciągów pieszych i kołowych, układu 
          zieleni, powierzchni zabudowanej - na załączonej mapie sytuacyjno wysokościowej w 
          skali 1:1000; 
     b) szczegółową koncepcję zagospodarowania placów przydworcowych - na załączonych 
         mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500; 
     c)  rzuty charakterystycznych kondygnacji projektowanej zabudowy - w skali 1:200; 
     d)  charakterystyczne przekroje obiektów kubaturowych i/lub drogowych - w skali 1:200; 
     e)  charakterystyczne elewacje - w skali 1:200; 
     f)  perspektywy/wizualizacje - dopuszcza się w technice wielobarwnej; 
     g)  ewentualne wyniki studiów, idee projektu, względnie dowolne schematy niezbędne do 
          wyjaśnienia koncepcji.   
           Część graficzną naleŜy wykonać na max. czterech sztywnych planszach o wymiarach 
     70 x 100 cm do ekspozycji w układzie poziomym.   
2.  Opis pracy powinien zawierać max. 5 stron maszynopisu o wielkości czcionki Times New 
     Roman nr 12: 



                                                  10 

      a)  zwięzły opis rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych; 
      b)  zwięzły opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych; 
      c)  zwięzły opis rozwiązań infrastrukturalnych;                   
          Dopuszcza się moŜliwość uzupełnienia opisu dodatkowym materiałem w formie rysun- 
      ków wyjaśniających tekst opisu  max. 5 stron o formacie nie przekraczającym  A4. 
3.  śadne dalsze plansze i materiały poza w/w nie będą przez sąd konkursowy rozpatrywane. 
 
 V.    WYMAGANIA  FORMALNO  PRAWNE 
 
1.    Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organiza- 
       cyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
2.    Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do 
       projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub podmioty posługujące 
       się takimi osobami.     Członkami zespołu autorskiego powinny być osoby z doświadcze- 
       niem w projektowaniu urbanistycznym i drogowym. 
3.    O nagrodę ubiegać się mogą  uczestnicy, którzy złoŜą pracę konkursową spełniającą wa- 
       runki niniejszego regulaminu. 
 
VI.  TRYB  UDZIELANIA  WYJA ŚNIEŃ 
 
1.   Przed wyznaczonym terminem składania prac konkursowych uczestnik moŜe zwracać się  
      do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z regula- 
      minem konkursu, sposobem przygotowania i złoŜenia pracy konkursowej, kierując zapy- 
      tania na piśmie, w terminie określonym w terminarzu - pkt. XV regulaminu. 
2.   Odpowiedzi na pytania zamawiający umieści w biuletynie informacji publicznej na stro- 
      nie  www.radom.pl , bez ujawniania źródła zapytania,   w terminie określonym w termi- 
      narzu - pkt.XV  regulaminu. 
3.   Do kontaktu z uczestnikami konkursu upowaŜniony jest sekretarz konkursu: 
      pani  Henryka Bąk,  
      tel. 048 - 36-20-230,      e-mail: architektura@umradom.pl 
      w dniach pracy w godzinach 9.00 - 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
      ul. Kilińskiego 30, pok. 224. 
 
VII.        TRYB  WPROWADZANIA  ZMIAN  W  REGULAMIN IE 
            KONKURSU  i  PRZEDŁUśENIE  TERMINU  SKŁADANIA 
                                   PRAC  KONKURSOWYCH 
 
1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania prac konkursowych 
     zamawiający moŜe zmodyfikować treść regulaminu konkursu. 
2.  O kaŜdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie uczestników konkursu, umiesz- 
     czając te informacje w internecie. 
3.  Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania prac konkursowych z uwzględnieniem 
     czasu niezbędnego do wprowadzenia w pracach zmian wynikajacych z modyfikacji treści 
     regulaminu konkursu. 
4.  O przedłuŜeniu terminu składania prac konkursowych zamawiający niezwłocznie zawia- 
     domi uczestników konkursu, umieszczając te informacje w internecie. 
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VIII.    SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  PRACY  KONKURSOWEJ.  
                       MIEJSCE  i  TERMIN  SKŁADANIA  PRAC 
 
               Zamawiający zapewnia, Ŝe do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy, nie- 
moŜliwe będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.  W tym celu prace konkurso- 
we muszą być przygotowane w sposób zapewniający ich anonimowość. 
 
1.   Wszystkie składniki pracy konkursowej oraz wszystkie opakowania , a takŜe formularz 
      pokwitowania przyjęcia przez zamawiającego pracy konkursowej, muszą być oznakowa- 
      ne w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą o wysokości 1 cm i 
      szerokości 6 cm, którą naleŜy napisać czarnym tuszem w prawym górnym rogu. 
2.   Praca konkursowa, której autor świadomie złamał zasadę anonimowości prac, nie uczest- 
      niczy w konkursie. 
3.   Wraz zpracą konkursową uczestnik konkursu składa opakowaną w kopertę , oznaczoną 
      napisem "KARTA"  i liczbą rozpoznawczą kartę identyfikacyjną , która zawiera: 
      a)   sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą pracy konkursowej; 
      b)   imiona, nazwiska i adresy osób, które wykonały pracę konkursową wraz z  podaniem 
            wykonanego przez nie zakresu prac oraz nazwę i adres reprezentowanego przez nich 
            podmiotu; 
      c)  uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  min. w specjalności architektonicznej; 
      d)  numer rachunku bankowego, na który zamawiający przekaŜe nagrodę.  
4.   Wszystkie składniki pracy konkursowej muszą być razem opakowane, a opakowanie to 
      oznaczone sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oraz napisem: 
 

         zamawiający:  GMINA  MIASTA  RADOMIA, Radom, ul. Kilińskiego 30 
PRACA  KONKURSOWA  -  DWORZEC  PKP 

liczba rozpoznawcza  ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

5.  Pracę konkursową naleŜy złoŜyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu  
     ( pkt.XV regulaminu ), do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego:  
     26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 224.   
     Nie dopuszcza się składania prac za pośrednictwem poczty.  
6.  Uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia pracy konkursowej na pokwitowaniu 
     opatrzonym liczbą rozpoznawczą , jaką została oznakowana praca oraz datą i godziną jej 
     złoŜenia i pieczęcią zamawiającego. 
7.   Pokwitowanie przyjęcia pracy potwierdzone przez zamawiającego jest dokumentem 
      uprawniajacym uczestnika konkursu do ubiegania sie o nagrodę a takŜe do odbioru pracy. 
8.   Celem dokonania zmian lub poprawek - uczestnik moŜe wycofać wcześniej złoŜoną pracę 
      konkursową i złoŜyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczo- 
      nego w regulaminie terminu. 
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IX.    SĄD  KONKURSOWY 
 
1.   Sąd konkursowy został powołany przez zamawiającego w składzie 7 osób. 
2.   Członkami sądu konkursowego są osoby posiadające kwalifikacje umoŜliwiające ocenę 
      złoŜonych prac konkursowych. PoniewaŜ zamawiający wymaga posiadania uprawnień do 
      opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 składu sądu konkursowego, w  tym jego 
      przewodniczący posiada wymagane uprawnienia. 
3.   Skład sądu konkursowego: 
      3.1.  Przewodniczący s.k.-  mgr inŜ.arch.Wojciech Gęsiak - uprawnienia do projektowania 
              bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr RA-58/83; 
      3.2.  Członek s.k. sędzia referent -  mgr inŜ.arch. Bronisław ElŜanowski - uprawnienia do 
              projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 105/Lb/75; 
      3.3.  Członek s.k. - mgr inŜ.arch. Jan Kempa - uprawnienia do projektowania bez ograni- 
              czeń w specjalności architektonicznej nr St-651/83; 
      3.4.  Członek s.k. - mgr inŜ. Piotr Korpal - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
              w specjalności drogowej nr MAZ/0398/POOD/05; 
      3.5.  Członek s.k. - mgr Marek Figiel - kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zaby- 
              tków Delegatura w Radomiu; 
      3.6.  Członek s.k. - Renata Chojnacka - Zarządca  PKP sa Oddział Dworce Kolejowe 
              w Warszawie; 
      3.7.  Członek s.k. – GraŜyna Cmielewska – dyrektor Wydz. Architektury U.M. 
4.   Sąd konkursowy jest powołany do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wyma- 
      gań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych, wyboru najlepszej 
      pracy konkursowej i przedstawienia zamawiającemu propozycji podziału puli nagród.  
5.   Sąd konkursowy sporządza informacje o pracach konkursowych, przygotowuje uzasad- 
      nienie rozstrzygnięcia konkursu oraz występuje z wnioskiem o uniewaŜnienie konkursu. 
6.   Sąd konkursowy w zakresie powierzonych mu spraw jest niezaleŜny. 
7.   Sekretarz sądu konkursowego - pani Henryka Bąk, bierze udział w pracach sądu konkur- 
      sowego , lecz nie jest jego członkiem. 
 
X.    MIEJSCE  i  TRYB  OTWARCIA  PRAC  KONKURSOWYC H 
 
1.   Prace konkursowe zostaną otwarte na zamkniętym posiedzeniu przez sekretarza konkursu. 
2.   Podczas otwarcia prac konkursowych sekretarz konkursu dokonuje n/w czynności: 
      a)  sporządza protokół zawartości poszczególnych prac i zgodności liczb rozpoznawczych 
      b)  nadaje pracom konkursowym nowe trzycyfrowe numery szyfrowe zamiast liczb rozpo- 
           znawczych, którymi uczestnicy oznaczyli swoje prace i sporządza z tej czynności 
           protokół; 
      c)  zakleja liczby rozpoznawcze na pracach konkursowych oraz na wszystkich dołączo- 
           nych załącznikach i kopertach z kartami identyfikacyjnymi, zastępując je numerami 
           szyfrowymi; 
      d)  pakiet zawierający protokół z otwarcia prac, koperty z kartami identyfikacyjnymi oraz 
           protokół z nadania nowych numerów szyfrowych zostaje zapieczętowany i przechowy- 
           wany do momentu rozstrzygnięcia konkursu . 
3.   Konkurs będzie uniewaŜniony, jeŜeli nie wpłynęła Ŝadna praca konkursowa. 
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XI.    KRYTERIA  OCENY  PRAC  KONKURSOWYCH 
 
1.   Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych na 
      podstawie przyjętych kryteriów oceny. 
2.   Kryteria oceny prac konkursowych i ich ranga w ocenie: 

ZNAK KRYTERIUM RANGA 

U rozwiązania urbanistyczne 40 % 

P rozwiązania programowe 30 % 

K spełnienie warunków konserwatorskich 20 % 

N nowatorska wizja 10 % 
 
3.   Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 
      W poszczególnych kryteriach kaŜdy członek sądu konkursowego przyznaje kaŜdej pracy 
       punkty od 1 do 10, oceniając stopień spełnienia wymogów określonych w regulaminie.  
3.1. Kryterium U - wartość punktowa za rozwiązania urbanistyczne jest obliczana w/g wzoru 
       wartość punktowa U = ( Us : Umin ) x  40 
       gdzie:  U = ranga 
                   Us = suma punktów ocenianej pracy 
                   Umin = minimalna suma punktów    
3.2. Kryterium P - wartość punktowa za rozwiązania programowe jest obliczana w/g wzoru 
       wartość punktowa P = ( Ps : Pmin ) x 30 
       gdzie:  P = ranga 
                   Ps = suma punktów ocenianej pracy 
                   Pmin=minimalna suma punktów    
3.3. Kryterium K - wartość punktowa za spełnienie wymogów konserwatorskich jest oblicza 
       na w/g wzoru: 
       wartość punktowa K  = ( Ks : Kmin ) x 20 
       gdzie:  K = ranga 
                   Ks = suma punktów ocenianej pracy 
                   Kmin= minimalna suma punktów  
3.4. Kryterium N  - wartość punktowa za nowatorską wizję jest obliczana w/g wzoru: 
       wartość punktowa N = ( Ns : Nmin ) x 10 
       gdzie: N = ranga 
                  Ns = suma punktów ocenianej pracy 
                  Nmin = minimalna suma punktów  
4.  Praca konkursowa zostanie odrzucona , jeśli : 
     a)  będzie niezgodna z regulaminem konkursu; 
     b)  jest niewaŜna z mocy prawa. 
5.  Sąd konkursowy po wyborze najlepszej pracy i podziale puli nagród, dokonuje identyfika- 
     cji autorów wszystkich prac konkursowych. 
6.  Nagroda nie zostanie przyznana, jeśli autor pracy nie posiada uprawnień.  
 
 
 
 



                                                  14 

XII.     ROZSTRZYGNI ĘCIE  KONKURSU    
 
1.  Ogłoszenie wyników konkursu i identyfikacja prac konkursowych nastąpi na otwartym  
     posiedzeniu sądu konkursowego w dniu określonym w terminarzu konkursu. 
2.  Prace konkursowe wraz z opiniami i uzasadnieniem decyzji o wyborze najlepszej pracy 
     konkursowej będą przedstawione na wystawie pokonkursowej. 
     Autorzy prac konkursowych będą powiadomieni o miejscu i czasie trwania wystawy. 
3. W czasie trwania wystawy zamawiający zorganizuje publiczną dyskusję na temat konkursu     
    W dyskusji uczestniczą członkowie sądu konkursowego. 
 
XIII.      NAGRODY 
 
1.  Na  nagrody i wyróŜnienia zamawiający przeznacza kwotę   50.000,00 złotych,  słownie 
     pięćdziesiąt tysięcy złotych, do następującego podziału: 
 
     a) -  I-nagroda.....................30.000,00 zł 
     b) -  II-nagroda....................15.000,00 zł 
     c) -  wyróŜnienie.................  5.000,00 zł 
 
     Sąd konkursowy ma prawo dokonać innego podziału puli nagród,  przy czym  I-nagroda 
     nie  moŜe być zmniejszona. 
2.  Wypłata nagród nastąpi w terminie 30-tu dni po uprawomocnieniu się wyników konkursu. 
 
XIV.      ZASTRZEśENIA 
 
1.   Zamawiający uniewaŜni konkurs, jeŜeli nie wpłynęła Ŝadna praca konkursowa. 
2.   W przypadku uniewaŜnienia konkursu z przyczyn leŜących po stronie zamawiającego , 
      autorom prac konkursowych, którzy złoŜyli prace nie podlegające odrzuceniu przysługuje 
      roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w konkursie,  w szczególności 
      kosztów przygotowania prac konkursowych.  
3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu przed 
      terminem składania prac konkursowych.     
4.   Autor nie moŜe wprowadzić zmian w pracy konkursowej lub jej wycofać po upływie ter- 
      minu składania prac konkursowych.   
        
XV.    TERMINARZ  KONKURSU 
 
1.   Przekazanie ogłoszenia o konkursie do publikacji.........................w dniu.......25.11.2008 
2.   Składanie zapytań do regulaminu konkursu...................................do dnia......09.12.2008 
6.   Udzielanie odpowiedzi na zapytania..............................................do dnia......30.12.2008 
7.   Składanie prac konkursowych........................................................do dnia......17.02.2009 
8.   Rozstrzygnięcie konkursu...............................................................do dnia......27.02.2009 
 
___________________________________________________________________________ 
regulamin sporządził :                                                                                                 regulamin zatwierdził 
   dnia  12.XI.2008 r.                                                                                                    dnia  17.XI.2008 r. 
 
mgr inŜ. arch. BoŜena Kaczmarek – Łyjak     Prezydent Miasta Radomia 
            Andrzej Kosztowniak 
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