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WYTYCZNE 

Poznań 25 stycznia 2018 r. 

Opis wymagań Zamawiającego do zadania: 

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego  dla planowanej zabudowy komunalnej 

mieszkaniowej wielorodzinnej z ustaleniem maksymalnej chłonności terenu i możliwości 

zagospodarowania nieruchomości na potrzeby własne Zamawiającego związane z realizacją zadań w 

zakresie budownictwa komunalnego na terenie miasta Poznania. 

Teren objęty zadaniem znajduje się w Poznaniu przy ulicy Unii Lubelskiej i składa się z działek o numerach 

5/6 i 5/11 o powierzchni 17015 m
2
 i 12339 m

2
.  

Zamawiający w ramach zamówienia na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego  wskazanego  

powyżej terenu oczekuje: 

1. Wykonania wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu działek z podziałem na dwa pola 

inwestycyjne rozdzielone projektowaną drogą w głąb terenów na tyłach działek objętych 

opracowaniem (na terenie działki 5/6 wzdłuż granicy z działką 5/11) wraz z wizualizacjami 

zabudowy mającymi być podstawą do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (dwz) 

uwzględniające jako minimum  

- budynki z windami i garażem podziemnym, część miejsc na powierzchni przy budynkach dla osób   

  niepełnosprawnych, lokali użytkowych i komercyjne do wynajęcia 

- budynki z garażem wielopoziomowym nadziemnym, część miejsc na powierzchni przy budynkach  

  dla niepełnosprawnych, lokali użytkowych i komercyjne do wynajęcia 

2. Uzyskania opinii gestorów sieci o możliwości podłączenia inwestycji do sieci infrastrukturalnych.  

3. Uzyskania map zasadniczych w zakresie niezbędnym do uzyskania dwz. 

4. Wykonania sondażowych badań geotechnicznych w ilości niezbędnej do określenia warunków 

gruntowo wodnych mających wpływ na koszt realizacji inwestycji oraz głębokości wynikającej z 

planowanej zabudowy nadziemnej i podziemnej  

5. Opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji budownictwa komunalnego 

wielorodzinnego umożliwiającego uzyskanie maksymalnej chłonności terenu zgodnego  

z powołanymi na końcu opisu przepisami. 

Zamawiający w PFU wymaga uwzględnienia następującej struktury mieszkań  

1p+k (ak) 25% pow. 27-33 m2 przelicznik 1,5 osoby 

2p+k (ak) 45% pow. 40-48 m2 przelicznik 3,5 osoby 

3p+k (ak) 30% pow. 50-60 m2 przelicznik 5 osób 

minimum 10% wszystkich mieszkań dostosowane dla potrzeb osób starszych 

p – pokój 

k – kuchnia 

ak – aneks kuchenny 

6. Uzyskania na podstawie wybranych przez Zamawiającego wariantów zagospodarowania terenu 

każdego z pól inwestycyjnych odrębnych decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Zamawiający oczekuje wykonania zadań określonych w punktach powyżej w następujących 

maksymalnych terminach: 

a. pkt. 1 w terminie 3 tygodnie (wizualizacje wstępne bryłowe) od podpisania umowy 
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b. PFU w terminie 2 m-cy od podpisania umowy 

c. wizualizacja ostateczna w terminie 4 m-cy od podpisania umowy 

d. pkt. 6 w terminie 5 m-cy od podpisania umowy (dopuszcza się zmianę terminu wynikającą  

z procedur administracyjnych w organach Urzędu m. Poznania – zawieszenie postępowania  

w związku z opracowywaniem planu, informacji o konieczności uzyskania decyzji 

środowiskowej itp.) 

PFU wraz z dwz ma służyć do rozpisania przetargu publicznego na opracowanie projektu budowlanego  

i wykonawczego zaproponowanej zabudowy. Przy opracowaniu należy uwzględnić prace prowadzone 

przez MPU nad mpzp. 

Obowiązujące przepisy w zakresie PFU: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego tekst pierwotny:  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042022072/O/D20042072.pdf 

tekst jednolity: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001129/O/D20131129.pdf 


