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Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

Zespół Dydaktyczny Architektury Budowli Przemysłowych 

Program tematu kursowego (materiał wyłącznie do celów dydaktycznych) 

I stopień – inżynierski  Wydział Architektury PWr.                                  Kierunek: Architektura  
 
Projekt kursowy: Projektowanie uniwersalnych zakładów produkcyjnych    
Rok akademicki: 2015/2016 
 
Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Naukowo - 
Technologicznego w Opolu  
[urbanistyka – całość, architektura – projekt nr 2 - BUDYNEK LABORATORYJNO – DOŚWIADCZALNY; 
ewentualna zmiana typu/numeru projektu wymaga zgody prowadzącego]. 
1 STAN ISTNIEJĄCY 
1. Teren lokalizacji 
Lokalizacja Parku Naukowo-Technologicznego jest planowana na terenie o powierzchni 2,3 hektara, należącym 
do miasta, znajdującym się w dzielnicy Opole Bierkowice, w bliskim sąsiedztwie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej 
oraz centrum sportu. Obszar obejmuje działki nr 12/6,13/7, 112, 116. 
- Zabudowa i zagospodarowanie terenu 
Teren inwestycji od strony południowej sąsiaduje z Centrum Handlowym Karolinka. Na działce od zachodu 
znajduje się obecnie budowane Centrum Wystawienniczo-Kongresowe (CWK). Teren jest płaski i nieogrodzony. 
- Drogi i komunikacja 
Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie ul. Wrocławskiej - drogi dojazdowej do autostrady A4 w kierunku 
zachodnim i do centrum miasta w kierunku wschodnim. Dojazd do terenu Parku przewiduje się od strony 
zachodniej. Dojazd od strony południowej będzie możliwy dopiero po wykupieniu przez miasto działek nr 33/15, 
33/19 (teren prywatny). Na etapie projektu koncepcyjnego  dojazd od tej strony należy traktować wyłącznie jako 
rozwiązanie wariantowe. 
2. WYTYCZNE UŻYTKOWE 
2.1. Opis koncepcji Parku Naukowo - Technologicznego 
Planowane przedsięwzięcie składa się z pięciu niezależnych ekonomicznie i funkcjonalnie projektów - odrębnych 
inwestycji. 
Branże, które są brane pod uwagę jako użytkownicy Parku: 
- branża spożywcza 
- biotechnologia 
- elektronika 
- automatyka, robotyka 
- informatyka 
- wzornictwo 
- branża meblarska. 
Docelowa ilość użytkowników i zatrudnionych na terenie Parku - ok. 155 osób. 
2.2. Uregulowania formalne 
Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (B11 - MPZP w rejonie 
ulic Wrocławskiej i Północnej), ale jego ustalenia nie obowiązują . 
Zapisy miejscowego planu zostaną zmienione w sposób umożliwiający realizację projektu. 
2.3. Wytyczne projektowe  
Zagospodarowanie terenu 
 Obszar objęty inwestycją powinien być zagospodarowany w sposób racjonalny, uwzględniając rozwój  
i rozbudowę Parku Naukowo - Technologicznego w kierunku wschodnim (tereny należące do Zamawiającego). 
Tereny zieleni wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi powinny stanowić 60% całości terenu.  
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na tym terenie, Inwestor nie przewiduje rozwiązywania parkingów 
na poziomie -1, jako rozwiązanie kosztowne, przyjmując wskaźnik 3-4 stanowisk/ 100 m2 pow. użytkowej 
W projekcie należy uwzględnić drogi dojazdowe do hal przemysłowych. 
Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać etapowanie i niezależną realizację poszczególnych inwestycji. 
Należy wziąć pod uwagę połączenie funkcjonalne budynków w ostatnim - 5 etapie inwestycji. 



 

2 

 

 
Zabudowa 
Wysokość projektowanych budynków nie powinna przekraczać 3 kondygnacji i 13,0 m. 
 
Część biurowa 
Modułowe zespoły, w skład których powinna wchodzić część przystosowana do pracy umysłowej, zaplecze 
sanitarne i pow. komunikacyjna. Moduły powinny umożliwiać zastosowanie różnych wariantów aranżacji 
powierzchni biurowej: otwarty plan, biura komórkowe, itp. Powierzchnia zaplecza sanitarnego i powierzchnia 
komunikacyjna powinna wynosić około 20% powierzchni netto modułu. 
 
Część biurowo - laboratoryjna 
Modułowe zespoły, w skład których powinna wchodzić: 
- część przystosowana do pracy umysłowej,  
- laboratorium (podział powierzchni 50/50),  
- hala prototypów,  
- zaplecze sanitarne i  
- pow. komunikacyjna.  
Moduły powinny być zaprojektowane w sposób elastyczny, umożliwiający zmianę proporcji pomiędzy funkcją 
laboratoryjną a biurową. Ponadto moduły powinny umożliwiać zastosowanie różnych wariantów aranżacji 
powierzchni biurowej: otwarty plan, biura komórkowe, itp. Powierzchnia zaplecza sanitarnego i powierzchnia 
komunikacyjna powinna wynosić około 20% powierzchni netto modułu. 
 

PROGRAM UŻYTKOWY 
PROJEKT NR 1 - BUDYNEK INKUBATOR 
 

 pow. użytkowa (m2) 

- 10 modułów biurowych o powierzchni użytkowej 120 m2, każdy wraz z węzłem       1 200 
sanitarnym (możliwość dowolnej - elastycznej aranżacji)  
- biura zarządu spółki zarządzającej parkiem i obsługujące klientów inkubatora, w          200 

tym zaplecze, recepcja, administrator, WC  
- magazyn wraz z częścią techniczną (magazyn podręczny, wymiennikownia)     do 200 

Razem powierzchnia użytkowa (w tym ok. 15% powierzchnia komunikacji) ok. 1 600 

PROJEKT NR 2 - BUDYNEK LABORATORYJNO - DOŚWIADCZALNY  

 pow. użytkowa (m2) 

- 5 modułowych pomieszczeń o powierzchni 80 m2 każde, przeznaczonych na         400 

laboratoria, wraz z zapleczem i WC  
- biura na wynajem, wraz z zapleczem i WC, powierzchnia łącznie         200 

- 4 modułowe mini hale przemysłowe o powierzchni 200 m2 każda, o wysokości         800 

do 9 m  
- bufet z zapleczem           50 

- sala szkoleń, z zapleczem sanitarnym (wspólne z bufetem)         100 

- część techniczna           50 

Razem powierzchnia użytkowa (w tym ok. 15% powierzchnia komunikacji) ok. 1 600 

PROJEKT NR 3 - BUDYNEK BADAŃ NAUKOWYCH  
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 pow. użytkowa (m2) 

- 10 modułów o powierzchni użytkowej 120 m2, każdy wraz z węzłem sanitarnym      1 200 

(możliwość dowolnej zabudowy)  
- pomieszczenia biurowe na wynajem, wraz z zapleczem i WC, powierzchnia         200 

łącznie  
- magazyny, część techniczna         200 

Razem powierzchnia użytkowa (w tym ok. 15% powierzchnia komunikacji) ok. 1 600 

PROJEKT NR 4 - BUDYNEK DLA FIRM WYSOKICH TECHNOLOGII  

 pow. użytkowa (m2) 

Funkcja pomieszczeń do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego. Kubatura ok. 1 600 

zbliżona do budynku z projektu nr 1.  

PROJEKT NR 5 - STREFA INTEGRACJI  

Ostatnim etapem planowanej inwestycji będzie zagospodarowanie wspólnej przestrzeni o charakterze 
wielofunkcyjnym, służącej integracji, rekreacji, stanowiącą miejsce spotkań i wymiany doświadczeń w różnych 
grupach. 
Dopuszcza się zmianę powierzchni pomieszczeń o ±10% dla poszczególnych Projektów i łącznej  
powierzchni o ±5%. 
Zakres opracowania: 

Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym).  
1) orientacja (1:2000),             PZT - projekt zagospodarowania terenu      1:500,    
2) rzuty kondygnacji                1:200,  
3) rzut dachu                 1:200,   
4) przekroje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2)      1:200,   
5) elewacje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4)      1:200,  
6) fragment elewacji (ok.10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego i pionowego    1:50,  
8) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości,  
9) plansza dodatkowa (perspektywa strefy wejściowej widziana z poziomu stojącego obserwatora, schematy, 
ideogramy, podstawowe informacje materiałowe i opisowe, etc.)  

Plansze powinny być podane w trwałej technice graficznej, najchętniej w kolorze (elewacje w skali 1:200 oraz 
fragment elewacji w skali 1:50 obligatoryjnie kolorowe)   

Ewentualna zmiana powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona  
i zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta.  Praca kursowa jest pożądana przy egzaminie  
z przedmiotu.  
Zawartość części archiwalnej - płyta CD-ROM i formatki A4.  
Płyta ma zawierać pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg a każda formatka A4 powinna mieścić 
pomniejszoną 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej gotowej do wpięcia do 
segregatora.   

temat służy wyłącznie celom dydaktycznym !!! 

Na podstawie programu konkursowego PNT w Opolu opracował Bogusław Wowrzeczka  


