
ZMIANA ZAPISU REGULAMINU KONKURSU

DOTYCZY KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO: NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

ZAGOSPODAROWANIA NABRZEŻA JEZIORA MIKOŁAJSKIEGO „MIKOŁAJKI - MAZURSKA WENECJA”

ODCINEK NR 4; OBSZAR / WIZUALIZACJA 2

W związku ze zmianą właścicieli działek i planowaną modernizacją istniejących budynków mieszkalnych na hotel i gospodarczego na restaurację (dotyczy działek

prywatnych nr 414, 413/15, 432 - nie objętych obszarem konkursu), Zamawiający rozszerza punkt nr 2.8.2 f) Regulaminu  Konkursu w zakresie terenu dla

projektowanego budynku kubaturowego z podstawową funkcją zaplecza sanitarnego. Zmiana ta nie jest obligatoryjna i autorzy prac konkursowych mogą również

wykonać obiekt na oszarze opisanym przed wprowadzeniem zmiany.

Obecne brzmienie:
2.8ZAŁOŻENIA DLA ODCINKA NR 4

2.8.2 W zakresie szczegółowych działań poza zakresem podstawowym przewiduje się:

f) lokalizację obiektu kubaturowego z podstawową funkcją zaplecza sanitarnego (wc, punkt zmywania naczyń, pom. porządkowe itp.) - obiekt należy zlokalizować na

działce nr 433/1 w pobliżu wejścia do ulicy Kajki lub na działce nr 413/37 przy zieleni od strony działki 432 z zachowaniem istniejącego wjazdu na działkę nr 432.

Nowe brzmienie:
2.8ZAŁOŻENIA DLA ODCINKA NR 4

2.8.2 W zakresie szczegółowych działań poza zakresem podstawowym przewiduje się:

f) lokalizację obiektu kubaturowego z podstawową funkcją zaplecza sanitarnego (wc, punkt zmywania naczyń, pom. porządkowe itp.) - obiekt należy zlokalizować na

działce nr 433/1 w pobliżu wejścia do ulicy Kajki lub na działce nr 413/37 przy zieleni od strony działki 432 z zachowaniem istniejącego wjazdu na działkę nr 432.

Dopuszcza się również lokalizację w/w obiektu kubaturowego na działkach: 413/32 (z uwzględnieniem możliwości wjazdu na działkę nr 433/2), 413/36,

413/33 (z ewentualnym przesunięciem istniejącej przepompowni na działkę 413/32 lub 413/36) lub na dz. 413/37 (wzdłuż dz. 432, 413/15 i części dz. 413/5).

OBECNE OBSZARY WYZNACZONE NA LOKALIZACJĘ OBIEKTU KUBATUROWEGO. NOWE OBSZARY WYZNACZONE NA LOKALIZACJĘ OBIEKTU KUBATUROWEGO.

DZ. 413/32 z uwzględnieniem

możliwości wjazdu na dz. 433/2

DZ. 413/36

DZ. 413/33 z przesunięciem przepompowni

na dz. 413/32 lub dz. 413/36

DZ. 413/37 wzdłuż działek:432,

413/15 i części dz. 413/5

DZ. 433/1 w pobliżu wejścia do ulicy Kajki

DZ. 413/37 przy zieleni od strony dz. 432


