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1. Opis działalności Galerii Arsenał 
Galeria Arsenał w Białymstoku powstała w 1965 r. jako jedno z Biur Wystaw 

Artystycznych. Obecnie jest galerią miejską finansowaną przez Urząd Miejski w Białymstoku.  
Zakres działalności Galerii obejmuje m.in.: 

 prezentację i promocję sztuki współczesnej, 
 zjednywanie sztuce jak najszerszych kręgów odbiorców, 
 edukację społeczeństwa w zakresie sztuki współczesnej, 
 budowanie pozytywnych relacji artysta – dzieło – odbiorca, 
 inicjowanie działań twórczych, 
 gromadzenie najcenniejszych dzieł sztuki współczesnej, 
 utrwalanie dokonań sztuki współczesnej – tworzenie dziedzictwa kulturowego dla 

przyszłych pokoleń, 
 wychodzenie programowe w przestrzeń publiczną miasta, 
 prowadzenie dialogu społecznego i budowanie przyjaznych relacji z widzem i odbiorcą. 

Galeria realizując program wystawienniczy - prezentuje i promuje sztukę najnowszą 
różnych mediów (malarstwo, rzeźba, obiekty, fotografia, wideo, instalacje intermedialne, 
performance, itp.). Galeria organizuje ponad 20 wystaw rocznie – indywidualnych i 
problemowych, czasami przedstawia również programy innych interesujących galerii. 
Organizuje również koncerty muzyki awangardowej, pokazy filmowe oraz prowadzi 
działalność promocyjną i wydawniczą w zakresie prezentowanych wystaw. Ponadregionalny 
status Galerii Arsenał potwierdzają kontakty międzynarodowe, owocujące wystawami 
zagranicznych artystów w Białymstoku. 

Równolegle z programem wystawienniczym Galeria realizuje bogaty program 
edukacyjny: organizuje spotkania autorskie, promocje książek poświęconych sztuce, 
dyskusje panelowe, wykłady, a także warsztaty artystyczne dla różnych grup odbiorców, 
prowadzone przez artystów według ich autorskich scenariuszy, w tym również warsztaty 
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dedykowane dzieciom w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał”. Jest to wspólna platforma 
dla różnych działań warsztatowych prowadzonych przez artystów, współfinansowana ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kilkakrotnie na bazie materiału z 
prowadzonych zajęć powstały prace autorskie – filmy Jacka Malinowskiego czy Anny Konik.  

Ponadto Galeria we współpracy z Podlaskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych 
tworzy również kolekcję sztuki najnowszej, uznawaną przez krytyków za jedną z najlepszych 
w Polsce. Zgromadzone zbiory dzieł sztuki mają obecnie postać dwóch kolekcji: "Trzy nurty. 
Realizm - Metafora - Geometria" (prace z lat: 1965-1985) oraz "Kolekcja II" (prace z lat: 
1990-2010). 

W kolekcji tej, profilowanej na sztukę z państw postkomunistycznych, znajdziemy prace 
takich artystów, jak: Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Mirosław Bałka, Wilhelm Sasnal, 
Deimantas Narkevicius, Attila Csörgő, Kamera Skura, Odili Donald Odita, Monika 
Sosnowska i wielu innych. Prace z kolekcji były prezentowane między innymi w Ormeau 
Baths Gallery w Belfaście, w Chelsea Museum i White Box w Nowym Jorku, w Muzeul 
National de Arta Contemporana w Bukareszcie i wielu innych. 

Galeria prowadzi także działalność wydawniczą. Jest wydawcą katalogów z wystaw 
i książek „Arsenał sztuki” oraz „Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?” 

Galeria skutecznie promuje polską sztukę nowoczesną, realizując jej prezentacje w 
galeriach poza granicami Polski. Pracownicy Galerii współpracowali między innymi przy 
organizacji wystaw w ramach sezonu polskiego w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, 
Francji, Niemczech i na Ukrainie.  

Najważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich latach to:  
 „Polka Palace” (2008, stara elektrownia w Białymstoku); 
 „Good Night and Bad Luck. Sztuka i strach w Polsce i Izraelu” (2009, Galeria Arsenał w 

Białymstoku; Artists’ House w Tel Awiwie);  
 „PERFORMANCE ARSenał”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance (2009, 

Galeria Arsenał w Białymstoku), 
 „Place in Heart” (2009, Galeria Arsenał w Białymstoku i Galeria Emila Fili w Uściu nad 

Łabą), 
 „Energy Clas B” (2009, w ramach POLSKA! YEAR w Wielkiej Brytanii, Ormeo Baths 

Gallery w Belfaście); 
 „Minimal Differences” (2010, wystawa sztuki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 

White Box w Nowym Jorku);  
 „Podróż na Wschód” (2011, w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej 

Prezydencji w UE, Galeria Arsenał oraz stara elektrownia, Białystok; Art_Kyiv 
Contemporary 2011, Mystetskyi Arsenal, Kijów; MOCAK, Kraków). 

 
2. Potrzeby inwestycyjne Galerii Arsenał 

Siedziba Galerii mieści się w zabytkowym budynku w centrum Białegostoku wchodzącym 
w skład kompleksu pałacowego Pałacu Branickich. Powierzchnia wystawiennicza jaką 
dysponuje obecnie Galeria wynosi obecnie 500 m2 i składa się z trzech sal ekspozycyjnych.  

Galeria Arsenał od kilkunastu lat gromadzi zbiory sztuki współczesnej. Obecna kolekcja 
jest jedną z najlepszych w Polsce, niestety brak należytej przestrzeni magazynowej oraz 
odpowiednich warunków ekspozycyjnych powoduje, że nie jest ona dostępna dla szerokiej 
publiczności, a jej prezentacja w całości nie jest możliwa.  

W tym zakresie obecna siedziba Galerii Arsenał przy ul. A. Mickiewicza 2 w Białymstoku 
nie spełnia nowoczesnych wymogów dotyczących ekspozycji i przechowywania dzieł sztuki 
współczesnej. Z powodu ograniczonej powierzchni Galeria nie może zapewnić odbiorcom 
pełnej oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz odpowiedniego komfortu korzystania z niej.  
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Mimo to, dzięki działaniom konsekwentnie realizowanym od wielu lat przez zespół 
specjalistów Galeria przyciąga własną, stale poszerzającą się publiczność. 

W wielu przypadkach pomieszczenia Galerii nie mogą jednak pomieścić zgromadzonej 
publiczności - czasie wernisaży i koncertów panuje tłok, a na wykładach i projekcjach 
brakuje miejsc siedzących. Ograniczona widoczność oraz niedostateczna wentylacja 
skutecznie utrudniają kontakt widza z prezentowaną sztuką. 

Najbardziej odczuwalne są braki: 
 pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych, 
 pomieszczeń na działalność edukacyjną, 
 biblioteki o specjalizacji kulturalnej (mediateka), 
 księgarni, 
 publicznych miejsc integracji widza (kawiarnia, sala projekcyjna, itp.), 
 klimatyzacji i wentylacji, 
 odpowiednich sal ekspozycyjnych do prezentacji wielkogabarytowych dzieł sztuki, 
 profesjonalnego biura obsługi widza oraz przestronnej szatni mogącej obsłużyć większą 

liczbę osób. 

Wszystkie te niedogodności hamują dalszy rozwój Galerii Arsenał, która ma podstawy 
merytoryczne, żeby stać się największym centrum sztuki w tej części Polski. Główną funkcją 
takiego centrum powinna być integracja mieszkańców miasta wokół wydarzeń kulturalnych. 
Aby sprostać tym zadaniom Galeria Arsenał musi mieć odpowiednie miejsce i warunki 
przestrzenne do realizacji tak szeroko zakrojonego celu. 

Dalszy rozwój Galerii wymaga zatem pozyskania dodatkowych powierzchni uzyskanych 
w wyniku adaptacji do nowych funkcji budynku starej elektrowni zlokalizowanego przy 
ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku. 

Udana adaptacja tego budynku oraz uporządkowanie leżących w sąsiedztwie terenów 
zielonych nad rzeką Białą powinny zapewnić Galerii Arsenał możliwość dalszego rozwoju 
i „przekształcenia się” w najnowocześniejsze centrum sztuki w północno-wschodniej Polsce. 
 

3. Zakres terytorialny zadania konkursowego 
Teren będący przedmiotem konkursu zlokalizowany jest śródmieściu miasta 

Białegostoku – w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Elektrycznej, J.K. Branickiego 
i Świętojańskiej. 

Położenie tego terenu w strukturze przestrzennej śródmieścia miasta zostało 
przedstawione na mapie stanowiącej załącznik B-3 do regulaminu konkursu. 

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w centrum miasta, pomiędzy 
obszarami o różnym sposobie zagospodarowania i użytkowania.  

W szczególności sąsiedztwo terenu objętego opracowaniem konkursowym stanowią: 
 od strony zachodniej i południowego-zachodu – zabudowany teren należący do PGE 

Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, 
 od strony wschodniej i północnego-wschodu – pas drogowy ul. J.K. Branickiego oraz 

tereny przylegającej do niego zabudowy usługowej, 
 od strony północnej i północnego-zachodu – pas drogowy ul. Elektrycznej oraz tereny 

zielone doliny rzeki Białej i Parku Starego im. J. Poniatowskiego, podlegającego ochronie 
konserwatorskiej na mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, 

 od strony południowej i południowego-wschodu – pas drogowy ul. Świętojańskiej oraz 
tereny zielone doliny rzeki Białej i przylegające do niego tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej osiedla im. A. Mickiewicza. 
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Dokładny zakres obszarowy opracowania konkursowego został oznaczony linią 
przerywaną koloru czarnego oraz literami: A-B-C-D-E-F-G-H na mapach: ewidencyjnej 
i zasadniczej stanowiących załączniki: B-5 i B-6 do regulaminu oraz ortofotomapie 
stanowiącej załącznik B-4. 

Łączna powierzchnia przedmiotowego terenu objętego opracowaniem wynosi 1,5455 ha. 

Znajdujący się na tym obszarze teren inwestycyjny Galerii Arsenał podlegający 
zagospodarowaniu w I etapie realizacji inwestycji, o którym mowa w pkt. 3.3 regulaminu 
został oznaczony kolorem żółtym na mapach stanowiących załączniki B-5 i B-6. 

Teren bulwaru nad rzeką Białą podlegający zagospodarowaniu jako teren publiczny w 
II etapie realizacji inwestycji został oznaczony na załącznikach B-5 i B-6 kolorem zielonym. 

Opracowanie konkursowe dla ww. części terenu objętego opracowaniem konkursowym 
ma charakter opracowania realizacyjnego. 

Pozostały teren nie będący przedmiotem działań inwestycyjnych z racji innego sposobu 
władania (PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie) został ozn. na ww. mapach kolorem 
czerwonym. Opracowanie konkursowe dla tej części terenu objętego opracowaniem 
konkursowym ma zatem wyłącznie charakter opracowania studialnego – ideowego. 

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w strefie ochrony 
konserwatorskiej, tj. – w części miasta Białegostoku wpisanej do rejestru zabytków decyzją z 
dnia 01.09.1977 r. nr KL.WKZ-5340/22/77 pod nr rej. woj. podlaskiego A-286, z 
uzasadnienia, której wynika, że dzisiejszy układ przestrzenny centrum Białegostoku jest 
cennym zabytkiem urbanistycznym obrazującym, poszczególne etapy rozwoju miasta oraz 
jego odbudowy po II wojnie światowej. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego – 
uzgodnionego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – teren może w 
całości zostać wykorzystany przez Zamawiającego na cele inwestycyjne związane z 
realizacją przedmiotu zadania konkursowego. 

Zdjęcia cyfrowe terenu objętego opracowaniem konkursowym zostały zamieszczone 
w załączniku B-15 na płycie CD-ROM. 
 

4. Fizjografia i warunki gruntowo-wodne 
Pod względem ukształtowania teren jest płaski i lekko nachylony w kierunku północno-

zachodnim, tj. od strony ul. Świętojańskiej w kierunku ul. Elektrycznej. Występujące na tym 
obszarze spadki mają wartości w zakresie 1÷3%, jedynie w granicach działki nr 894 w obr. 
11 dochodzą do wartości 40÷45% (ukształtowanie brzegów rzeki Białej). 

Warunki gruntowo-wodne terenu objętego opracowaniem konkursowym zostały wstępnie 
rozpoznane przy pomocy 1 otworu geotechnicznego wykonanego przez Fundację na rzecz 
rozwoju Politechniki Białostockiej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 6/3. 

Na podstawie sporządzonej dokumentacji geotechnicznej - przedstawionej szczegółowo 
w załączniku nr 1 do dokumentacji technicznej (część II) zawartej w załączniku B-13 
do regulaminu – można przyjąć, że istniejące warunki gruntowo-wodne umożliwiają 
wykorzystanie terenu położonego w granicach opracowania konkursowego pod realizację 
inwestycji będącej przedmiotem zadania konkursowego. 

Informacje zawarte w załączniku B-13 mają charakter obligatoryjny. Biorąc bowiem pod 
uwagę, że występujące na terenie warunki gruntowo-wodne mają istotne znaczenie dla 
adaptacji budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał, uczestnicy konkursu 
powinni obowiązkowo zapoznać się z opracowaną dokumentacją techniczną tego budynku. 
 

5. Obsługa komunikacyjna terenu 
Obsługę komunikacyjną terenu objętego opracowaniem konkursowym zapewniają: 

1) ulice układu podstawowego:  
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 ul. J.K. Branickiego (1KD-Z) - droga gminna, ulica zbiorcza z jezdnią 2x2 pasy ruchu, 
w przekroju ulicy ścieżka rowerowa; 

 ul. Świętojańska (2KD-Z) - droga powiatowa, ulica zbiorcza o szerokości w liniach 
rozgraniczających 14,0 m z jezdnią 1x2 pasy ruchu; 

2) ulice układu uzupełniającego:  
 ul. Elektryczna (3KD-L) - droga gminna, ulica lokalna o szerokości w liniach 
rozgraniczających od 13,0m do 14,0 m z jezdnią 1x2 pasy ruchu. 

Przebieg linii rozgraniczających ww. dróg publicznych został przedstawiony na rysunku 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 
uchwałą Nr LII/661/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej 
w Białymstoku (odcinek od ronda im. A.P. Lussy do ul. Piastowskiej) (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2010 r. Nr 50, poz. 865), który stanowi załącznik B-7 do regulaminu. 

Obsługa komunikacyjna działki nr 1780/8 w obr. 11, na której zlokalizowany jest budynek 
starej elektrowni odbywa się wyłącznie od strony ul. Świętojańskiej (2KD-Z) (działka nr 
2118/3 w obr. 11) poprzez utwardzony dojazd istniejący na działce nr 1780/9 w obr. 11 - 
należącej do PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie - za zasadzie ustanowionej notarialnie 
służebności drogowej o szerokości 3 m i długości ok. 130 m. 

W tej części działki nr 1780/9 sąsiadującej bezpośrednio z ul. Świętojańską znajduje się 
także parking dla samochodów osobowych i dostawczych obsługujących sąsiadujące 
budynki PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie. 

Obecnie wejścia główne do budynku starej elektrowni zlokalizowane są również 
od strony południowo-wschodniej, tj. od strony ul. Świętojańskiej (2KD-Z). 

Zamawiający przewiduje się, że wejście główne do Galerii Arsenał zostanie docelowo 
usytuowane do strony ul. J.K. Branickiego (1KD-Z) i projektowanego bulwaru nad rzeką 
Białą. Wejścia usytuowane od strony ul. Świętojańskiej (2KD-Z) będą docelowo pełnić 
funkcję wejść pomocniczych/gospodarczych związanych z dostawami dzieł sztuki, obsługą 
techniczną obiektu oraz organizacją imprez kulturalnych organizowanych na wolnym 
powietrzu (wystaw, iluminacji, przedstawień, koncertów, itp.) w granicach działki nr 1780/8.  

Od strony ul. Świętojańskiej należy zatem zaprojektować podjazd do części 
gospodarczej budynku Galerii Arsenał, parking dla samochodów osobowych i dostawczych 
obsługujących Galerię oraz plac o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej z możliwością 
organizacji okazjonalnych wystaw, festynów i spektakli plenerowych. Liczbę miejsc 
postojowych lokalizowanych w granicach działki nr 1780/8 w obr. 11 należy określić 
w sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego. 

 
6. Uwarunkowania wynikające z ustaleń planu miejscowego 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Białegostoku zatwierdzonego uchwałą Nr XX/256/99 z dnia 
29.11.1999 r., zm. uchwałą Nr X/82/03 z dnia 30.06.2003 r., zm. uchwałą Nr XLIV/502/05 
z dnia 27.06.2005 r. i uchwałą Nr XLV/520/05 z dnia 25.07.2005 r., zm. uchwałą 
Nr XXVIII/317/08 z dnia 26.05. 2008 r., zm. uchwałą Nr XXXI/373/08 z dnia 08.09.2008 r. 
będący przedmiotem zadania konkursowego położony jest na obszarze oznaczonym jako 
tereny niezabudowane do utrzymania i przekształceń oraz częściowo na obszarze systemu 
przyrodniczego miasta.  

Teren będący przedmiotem opracowania konkursowego położony jest na obszarze 
miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LII/661/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 
lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
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doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ronda im. A.P. Lussy do ul. Piastowskiej) 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 50, poz. 865). 

Obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Jako podstawowy cel 
planu przyjęto konieczność ochrony położonych na tym obszarze terenów doliny rzeki Białej, 
przed zmianą funkcji i niepożądaną zabudową oraz zagospodarowaniem terenu niezgodnym 
z zasadami określonymi w studium dla obszarów systemu przyrodniczego miasta. 

W ramach podstawowej, ekologicznej funkcji terenu przyjęto: 
1) zmianę funkcji na terenie oznaczonym symbolem 5U z produkcyjnej na usługową – 

w dostosowaniu do rekreacyjnego charakteru terenów nad rzeką Białą; 
2) zapewnienie ciągłości funkcjonalno-przestrzennej terenów zieleni z uwzględnieniem 

przebiegu ciągu spacerowego i rowerowego wzdłuż rzeki Białej; 
3) uporządkowanie pod względem planistycznym obrzeży terenów zieleni po przez 

ustalenie maksymalnego zasięgu zabudowy i zainwestowania w odniesieniu do doliny 
rzecznej, na jej obrzeżach i terenach sąsiednich; 

4) uwzględnienie istniejących i projektowanych tras i magistralnych elementów 
infrastruktury miejskiej; 

5) wprowadzenie zróżnicowanych form funkcjonalno-przestrzennych, które odpowiadać 
będą naturalnym predyspozycjom terenu i zapotrzebowaniu społecznemu na określone 
obiekty w obrębie terenów zieleni, oraz właściwemu kształtowaniu krajobrazu miejskiego. 

W planie miejscowym zawarto ponadto istotne dla wykonania zadania konkursowego 
ustalenia dotyczące m.in.: 

 zasad ochrony i kształtowania ładu przestrznnego (dział II, rozdział 1), 
 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (dział II, rozdział 2), 
 zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczenej 

(dział II, rozdział 3), 
 wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (dział II, 

rozdział 4), 
 granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podtawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem się mas ziemnych (dział II, 
rozdział 5), 

 szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objetych planem 
miejscowym (dział II, rozdział 6), 

 szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy (dział II, rozdział 7), 

 zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji (dział II, rozdział 8), 
 zasad modrnizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

ogólnomiejskiej oraz infrastruktury zlokalizowanej w drogach publicznych (dział II, 
rozdział 9), 

 sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów (dział II, rozdział 10), 

 szczegółowych zasad zagospodarowania terenów (dział III) położonych w granicach 
opracowania konkursowego i w jego sąsiedztwie.. 

Zgodnie z tymi ustaleniami teren objęty zakresem opracowania konkrsowego położony 
jest w granicach obszarów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

 2U,E – tj. terenu przeznaczonego pod zabudowę usługową, warsztaty, stację 
transformatorowo-rozdzielczą 110/15kV (RPZ-3) oraz linie kablowe 110kV i 15kV wraz 
z parkingami, urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, 
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 3ZP,WS – tj. terenu przeznaczonego pod zieleń urządzoną oraz wody powierzchniowe 
śródlądowe – rzekę Biała, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

 1KD-Z – tj. terenu stanowiacego fragement pasa drogowego ul. J. K. Branickiego.  

Szczegółowe ustalenia planu miejscowego dotyczące zagospodarowania terenów ozn. 
ww. symbolami zostały przedstawione w tekście uchwały i na rysunku planu, które stanowią 
załącznik B-7 do regulaminu,  

Biorąc pod uwagę realizacyjny charakter niniejszego konkursu Zamawiający wymaga 
zachowania przez uczestników konkursu zgodności przyjętych w pracach konkursowych 
rozwiązań projektowych z ustaleniami zawartymi w ww. obowiązującym planie miejscowym. 

Ustalenia zawarte w planie powinny zatem zostać uwzględnione przez uczestników 
konkursu przy podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących zagospodarowania terenu 
objętego opracowaniem konkursowym. Ustalenia te mają charakter obligatoryjny i nie mogą 
być zmieniane ani traktowane przez uczestników konkursu postulatywnie. 

Prace konkursowe opracowane w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zostaną zakwalifikowane do grupy „N”. 

 
7. Uwarunkowania historyczne i wytyczne konserwatorskie 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Galerii Arsenał władze Miasta Białegostoku pozyskały 
na rzecz Galerii Arsenał gmach starej elektrowni przy ul. Elektrycznej 13.  

Budynek ten jest świadectwem prężnego rozwoju przemysłowego miasta Białegostoku 
w początkach XX w. Budowę tego budynku rozpoczęto przy ul. Elektrycznej w 1908 r. 
W roku 1910 rozpoczęła się jego eksploatacja, a w 1912 r. rozbudowa o nową halę od strony 
ul. Świętojańskiej. W roku 1944 budynek został wysadzony w powietrze przez wycofujące się 
wojska niemieckie. Po wojnie dokonano odbudowy obiektu. Odtworzono gabaryty budynku, 
rytm okien oraz rozwiązania techniczne istniejące w obiekcie przed jego zniszczeniem. 

Ten wyjątkowy zabytek architektury industrialnej praktycznie nie istniał do tej pory 
w świadomości architektonicznej białostoczan, ponieważ przez lata był niedostępny dla 
mieszkańców miasta jako obiekt o funkcji przemysłowej użytkowany w zamkniętej strukturze 
Zakładu Energetycznego w Białymstoku (obecnie PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie). 

Obiekt ten jest zabytkiem niewpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego, 
położonym w strefie ochrony konserwatorskiej B (obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 
o którym mowa w pkt. 3 niniejszego załącznika) oraz ujętym w wojewódzkiej (karta nr inw. 
2521) i gminnej ewidencji zabytków. 

W związku z powyższym na potrzeby niniejszego konkursu zostały wydane przez 
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku zalecenia 
konserwatorskie dotyczące planowanej adaptacji budynku starej elektrowni na potrzeby 
Galerii Arsenał. Zostały one zawarte w załączniku B-8 do regulaminu. Zgodnie z tymi 
zaleceniami na etapie prowadzenia prac projektowanych należy: 
 bezwzględnie zachować oraz wyeksponować istniejącą bryłę, artykulację ścian budynku 

łącznie z wielkością i kształtem otworów okiennych, 
 zachować relikty pierwotnego układu funkcjonalnego oraz wyposażenia, 
 w przypadku rozbudowy, projektowana nowa część budynku musi harmonizować 

z częścią historyczną oraz uwzględniać jej gabaryty i formy architektoniczne, 
 opracować projekt zagospodarowania terenu uwzględniający docelowy układ 

komunikacyjny w powiązaniu z rzeką Białą. 

Powyższe wytyczne należy rozpatrywać łącznie z obowiązującymi ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które w odniesieniu do budynku 
starej elektrowni nakazują: 

 zachowanie wysokości budynku, typu dachu i nachylenia połaci dachowych, 
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 stosowanie rozwiązań materiałowych i kolorystyki w nawiązaniu do stanu oryginalnego, 
 zachowanie gabarytów budynku, proporcji, formy i rozmieszczenia otworów okiennych i 

drzwiowych oraz ich podziałów, 
 zachowanie rozrzeźbienia elewacji, gzymsów i detali architektonicznych; 

oraz dopuszczają: 
 przebudowę i remonty, 
 zmianę sposobu użytkowania na funkcje dopuszczone w ustaleniach szczegółowych, 
 rozbudowę na warunkach określonych przepisami oraz ustaleniami planu; 

i zakazują nadbudowy budynku. 

Decyzje projektowe dotyczące adaptacji starej elektrowni i zagospodarowania terenu 
objętego opracowaniem powinny respektować powyższe uwarunkowania. Jako materiał 
pomocniczy do projektowania uczestnicy konkursu powinni również wykorzystać materiały 
ikonograficzne zawarte w załączniku B-8 do regulaminu, w postaci: 
 kopii zdjęć budynku starej elektrowni i mostu na ul. Świętojańskiej z 1909 r., 
 kopii przerysu z „Projektu rozszerzenia centralnej stacji elektrycznej w Białymstoku” 

z 1913 r. ze zbiorów Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w Białymstoku, 

 kopii planu sytuacyjnego rozmieszczenia budynków elektrowni BTE przy ul. Elektrycznej 
13 w Białymstoku z 1934 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku,  

 kopii fragmentu mapy miasta Białegostoku z 1937 r. ze zbiorów Muzeum Historycznego 
w Białymstoku, 

 artykułu Antoniego Oleksickiego pt.: „Z dziejów elektrowni białostockiej”, opublikowanym 
w Biuletynie konserwatorskim województwa podlaskiego nr 6/2000, strony: 130÷135. 

 
8. Uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu 

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w centrum miasta Białegostoku. 
Jest on zagospodarowany i zabudowany 2 budynkami: 

1) budynkiem starej elektrowni (ozn. na mapach numerem ewid. 2858) – zlokalizowanym 
w większej części na terenie działki nr 1780/8 (części „A” i „B” budynku) oraz częściowo 
na terenie działki nr 1780/8 (część „C” budynku), 

2) budynkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15kV (ozn. na mapach numerem 
ewid. 2857), będącym późniejszą dobudową do budynku starej elektrowni od strony 
południowo-zachodniej – zlokalizowanym całkowicie na terenie działki nr 1780/9, 

3) budynkiem węzła cieplnego będącym późniejszą dobudową do budynku starej elektrowni 
od strony północno-wschodniej (tj. od strony rzeki Białej) – zlokalizowanym całkowicie na 
terenie działki nr 1780/9 w obr. 11.  

Budynki te sąsiadują ze sobą i stanowią architektoniczną całość. Zespół ten 
zlokalizowany jest w północnej części terenu objętego opracowaniem konkursowym 
w sąsiedztwie ul. Elektrycznej i doliny rzeki Białej. 

Adaptacji do nowych funkcji związanych z potrzebami Galerii Arsenał podlega jedynie 
fragment budynku starej elektrowni zlokalizowany na działce nr 1780/8 w obr. 11. 

Opis układu funkcjonalno-przestrzennego tego budynku został zamieszczony w pkt. 9. 

Budynek ten należy poddać przebudowie rozbudowie, zgodnie z ze szczegółowym 
opisem przedmiotu konkursu zawartym w pkt. 10, ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zamieszczonymi w załączniku B-7, wytycznymi PWKZ 
zawartymi w załączniku B-8 oraz wytycznymi architektoniczno-urbanistycznymi Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku zawartymi w załączniku B-9 do regulaminu. 
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Poza obiektami wymienionymi powyżej na terenie objętym opracowaniem znajdują się 
również: 
1) utwardzone place manewrowe przed wejściami do budynku starej elektrowni i stacji 

transformatorowo-rozdzielczej 110/15kV, 
2) mostek (kładka) łączący ciąg pieszy przy ul. J.K. Branickiego z wejściem do budynku 

węzła cieplnego, 
3) parkingi dla samochodów osobowych – publiczny zlokalizowany w pasie drogowym 

ul. J.K. Branickiego oraz strzeżony zlokalizowany na terenie działki nr 1780/9 będącej 
własnością PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie,  

4) przystanek autobusowy z wiatą przystankową – zlokalizowany w pasie drogowym ul. J.K. 
Branickiego w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Elektryczną, 

5) ogrodzenie trwałe oddzielające działki nr 1780/8 i 1780/9 w obr. 11 od terenów zielonych 
doliny rzeki Białej,  

6) elementy małej architektury, tj.: kosze na śmieci, uliczne lampy oświetleniowe, słupki 
separacyjne, słupy ogłoszeniowe, murki oporowe, brama wjazdowa na teren działki 
nr 1780/9 od strony ul. Świętojańskiej, itp. 

7) utwardzone ciągi piesze w granicach pasa drogowego ul. J. K. Branickiego. 

Teren działki nr 1780/8 w obr. 11 będącej własnością Galerii Arsenał jest ogrodzony, 
posiada utwardzony dojazd i plac manewrowy przed wejściem od strony ul. Świętojańskiej 
oraz jest uzbrojony w przyłącza sieci infrastruktury technicznej: wodociągowe, kanalizacyjne, 
c.o., elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

Ewentualne nowe przyłącza możliwe są do wykonania z sieci infrastruktury technicznej, 
istniejących na terenie objętym opracowaniem konkursowym – naniesionych na mapie 
stanowiącej załącznik B-6. Na potrzeby konkursu należy przyjąć, że istniejące na sieci 
infrastruktury technicznej w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przebudowane 
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
warunkami gestorów sieci. Dotyczy to również budynku istniejącego węzła cieplnego, który 
w przyszłości może ulec przebudowie lub rozbiórce po wykonaniu nowych, odrębnych 
węzłów cieplnych – wbudowanych w budynki Galerii Arsenał i stacji transformatorowo-
rozdzielczej 11/15kV należącej do PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie. 

Kompleks ww. budynków sąsiaduje od strony wschodniej z terenem położonymi 
w granicach działek nr: 894 i 892, wchodzącym w skład terenów zielonych doliny rzeki Białej. 
Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu istniejącego na tym terenie została zawarta 
w załączniku B-10, a studium hydrologiczne rzeki Białej zostało zamieszczone w załączniku 
B-11 do regulaminu. Przewiduje się, że w uzasadnionych przypadkach istniejąca na tym 
terenie zieleń może ulec wycince lub przesadzeniu w inne miejsce.  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładają bowiem 
zachowanie istniejącego drzewostanu do czasu realizacji terenu zieleni urządzonej 
i wymiany na nową bardziej odpowiadającą warunkom miejskim i zgodną z parkowym 
charakterem miejsca. Ponadto ustalenia planu miejscowego dopuszczają na tym terenie 
realizację obiektów związanych z parkowym zagospodarowaniem terenów nadrzecznych 
funkcjonujących w powiązaniu z korytem rzeki Białej, np.: mostków, kładek, spiętrzeń wody 
kaskad, miejsc wypoczynkowych, iluminacji, rzeźb i elementów rzeźbiarskich, zróżnicowania 
szerokości koryta rzeki oraz innych budowli wodnych. 

 
9. Opis układu funkcjonalno-przestrzennego budynku starej elektrowni 

Budynek będący przedmiotem opracowania konkursowego usytuowany jest 
w sąsiedztwie rzeki Białej i ul. J.K. Branickiego.  

W rzucie z góry budynek przedstawia prostokąt o wymiarach ok. 62,62m x 17,5m.  
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Jest to budynek jednonawowy, całkowicie podpiwniczony, o 3 kondygnacjach 
nadziemnych, sąsiadujący od strony zachodniej z dobudowaną halą, w której znajduje się 
obecnie stacja transformatorowa i rozdzielnia elektryczna. Dach nad budynkiem jest 
dwuspadowy o konstrukcji stalowej i pokryciem z trapezowej blachy stalowej ocynkowanej. 

Elementami nośnymi dachu są dźwigary stalowe, które zostały wykonane jako 
kratownice stalowe. Wyróżniono dwa typy kratownic: 
 kratownice o profilowanym łukowo pasie dolnym (6 szt.) z połączeniami w węzłach 

wykonanymi za pomocą nitów, 
 kratownica trójkątna (1 szt.) z połączeniami w węzłach wykonanymi za pomocą śrub.  

Budynek składa się z 3 części funkcjonalno-przestrzennych, które zostały przedstawione 
i oznaczone symbolami literowymi: „A”, „B”, „C” na rysunku zamieszczonym poniżej. 

 

 
Części „B” i „C” budynku zostały wykonane w pierwszym etapie realizacji elektrowni, 

tj. w latach 1908÷1909, natomiast część „A” – dobudowana w roku 1912. 
 

- Opis części „A” budynku starej elektrowni 
Długość części budynku ozn. literą „A” wynosi 29,5 m (wymiar hali w świetle ścian). W tej 

części budynku strop nad piwnicą na całej powierzchni podłogi wykonany jest jako żelbetowy 
na belkach stalowych. Poziom wysokości pomieszczeń piwnicy, za zatem poziom posadzki 
w piwnicy jest zróżnicowany. W pomieszczeniach od strony ul. Świętojańskiej wynosi 
415 cm (przyjęto, że poziom posadzki parteru wynosi ±0,00cm), natomiast w pozostałych 
pomieszczeniach 351 cm. 

Budynek  w tej części wyposażony jest w suwnicę jednobelkową o nośności 5000 kG. 
Na tym fragmencie budynku, w poziomie parteru znajduje się 2 kondygnacyjne 

pomieszczenie typu antresola. Antresola jest „nowym” elementem budynku dobudowanym 
po II wojnie światowej. Wymiary wydzielonych pomieszczeń są następujące: w rzucie z góry 
6,35 m x 17,94 m i wysokości ok. 6,30 cm. Na parterze antresoli znajdowały się 
pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz magazyny. Na piętrze antresoli zlokalizowane były 
pomieszczenia biurowe i laboratorium. Klatka schodowa łącząca piętra wykonana została 
jako dwubiegowa w technologii żelbetowej. 

- Opis części „B” budynku starej elektrowni 
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Część budynku określona literą „B” oddzielona jest od części „A” ścianą o grubości 27 
cm wykonaną z cegły pełnej ceramicznej. 

Długość hali wynosi 24,4 m (w świetle ścian). W tej części budynku znajdowały się 
pierwotnie turbiny elektrowni. Turbiny jak i inne maszyny przemysłowe zostały 
zdemontowane i usunięte. W tej części poziom posadzki w piwnicy jest jednakowy we 
wszystkich pomieszczeniach i wynosi: 445 cm.  

Hala wyposażona jest w suwnicę dwubelkową z napędem ręcznym o nośności 6000 kG. 
W tej części, w bezpośrednim sąsiedztwie z częścią C, znajduje się antresola. Usytuowana 
jest ona na specjalnej konstrukcji stalowej ok. 185cm nad poziomem posadzki hali. 
Szerokość antresoli wynosi ok. 180 cm, natomiast jej długość jest równa szerokości hali, 
tj. 16,0 m. Na poziom stropu antresoli prowadzą schody kręcone żeliwne. Konstrukcję 
ścianki, w której znajdują się okna z widokiem na halę stanowi ruszt drewniany. 

- Opis części „C” budynku starej elektrowni 
Jest to najmniejsza część budynku – jej długość wynosi: 6,15 m. 
Budynek w części „C” posiada 1 kondygnację podziemną i 3 kondygnacje nadziemne.  
W tej części użytkowana jest obecnie klatka schodowa oraz pomieszczenia znajdujące 

się na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej (kondygnacji parteru). Znajdują się w nich 
pomieszczenia wykorzystywane przez PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie. Ta część 
budynku starej elektrowni nie jest własnością Zamawiającego. Uczestnicy konkursu 
wykonując opracowanie konkursowe nie mogą zatem wykorzystywać klatki schodowej oraz 
adaptować pomieszczeń zlokalizowanych w parterze części „C” budynku starej elektrowni na 
potrzeby Galerii Arsenał. 

Wszelkie otwory drzwiowe i okienne łączące części „B” i „C” w poziomie parteru budynku 
powinny zatem zostać zamurowane lub w inny sposób zaślepione. 

Pozostałe kondygnacje części „C” budynku, tj. kondygnacja piwniczna, kondygnacje I i II 
piętra nie są obecnie użytkowane. Zostały z nich usunięte urządzenia i maszyny. 
Pomieszczenia znajdujące się na tych kondygnacjach są dzierżawione przez 
Zamawiającego i mogą zostać zaadaptowane na potrzeby Galerii Arsenał. Pomieszczenia 
te mogą być dostępne dla przyszłych użytkowników wyłącznie z części „B” lub „A” budynku.  
- Parametry techniczne budynku starej elektrowni, opis szczegółowych rozwiązań 

konstrukcyjnych oraz ocena stanu technicznego elementów budowlanych budynku 
Powierzchnia zabudowy budynku (części: „A”, „B” i „C” budynku):1051,95 m2 
Powierzchnia zabudowy części „A” i „B” budynku: 874 m2 

Powierzchnia całkowita budynku: 2014,15 m2 
Powierzchnia użytkowa części „A” i „B” budynku:1554 m2 
Kubatura budynku (części: „A”, „B” i „C” budynku): ok. 12600 m3 
Wysokość budynku: ok. 14,25 m 
Wysokość kondygnacji piwnicznej brutto wynosi: 4,15 m, 3,51 m i 4,45 m 

Ocena stanu technicznego elementów budowlanych budynku starej elektrowni 
w Białymstoku została zawarta w protokole nr 1/2011 z dnia 19 września 2011 r., który 
stanowi załącznik B-2 do regulaminu.  

Szczegółowy opis układu konstrukcyjnego tego budynku oraz ocena stanu technicznego 
jego konstrukcji nośnej zostały zawarte w dokumentacji technicznej, której części I i II 
stanowią załącznik B-13 do regulaminu. 

Szczegółowe rozwiązania funkcjonalne wnętrzna budynku przedstawiono na rysunkach 
wchodzących w skład inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku starej elektrowni, 
które to opracowanie stanowi załącznik B-12 do regulaminu. 
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Widoki elewacji budynku starej elektrowni oraz jej otoczenia przedstawiono na 
fotografiach cyfrowych stanowiących załącznik B-14 do regulaminu. 

Informacje zawarte w ww. załącznikach mają charakter obligatoryjny. Przed 
podejmowaniem decyzji projektowych uczestnicy konkursu powinni obowiązkowo zapoznać 
się z ich treścią. 

 
10. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
przebudowy budynku starej elektrowni zlokalizowanej przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku 
na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania terenu położonego w granicach 
opracowania konkursowego, tj. pomiędzy ulicami: Elektryczną, J.K. Branickiego 
i Świętojańską w Białymstoku. 

Sporządzone opracowanie konkursowe powinno zawierać: 
1) koncepcję zagospodarowania terenu położonego w granicach opracowania 

konkursowego pomiędzy ulicami: Elektryczną, J.K. Branickiego i Świętojańską 
w Białymstoku, 

2) koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy budynku starej elektrowni na 
potrzeby Galerii Arsenał, 

3) opis koncepcji z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 
i konstrukcyjno-materiałowych, ze szczegółowym programem funkcjonalno-użytkowym 
obiektu oraz szacunkowym wyliczeniem kosztów, o których mowa w rozdziale III pkt. 3.3 
regulaminu: 

A. Opis przedmiotu konkursu w zakresie zagospodarowania terenu 
Po względem strukturalnym teren położony w granicach opracowania konkursowego 

składa się z 3 obszarów, które różnią się wzajemnie sposobem władania i użytkowania oraz 
docelowym przeznaczeniem funkcjonalnym. 

W skład tego terenu wchodzą: 
1) zabudowana nieruchomość będąca własnością Galerii Arsenał ozn. na mapach jako 

działka nr 1780/8 w obr. geod. nr 11, o powierzchni 1703 m2 (ozn. kolorem żółtym na 
mapach stanowiących załączniki B-5 i B-6), 

2) fragment zabudowanej nieruchomości należącej do PGE Dystrybucja z siedzibą 
w Lublinie ozn. na mapach jako działka nr 1780/9 w obr. 11, o powierzchni 7201 m2 (ozn. 
kolorem czerwonym na mapach stanowiących załączniki B-5 i B-6), 

3) tereny publiczne będące własnością Gminy Białystok złożone z fragmentu pasa 
drogowego ul. J.K. Branickiego (działki nr: 891, 892 w obr. 11) oraz doliny rzeki Białej 
(fragment działki nr 894 w obr. 11), o powierzchni 6651 m2 (ozn. kolorem zielonym na 
mapach stanowiących załączniki B-5 i B-6). 

Przy sporządzaniu koncepcji konkursowej zagospodarowania terenu objętego 
opracowaniem konkursowym należy zatem zaproponować: 

1) nowe zagospodarowanie terenu działki nr 1780/8 w obr. 11 obejmujące w swoim 
zakresie lokalizację m.in.: 
a) podjazdu do budynku starej elektrowni, 
b) parkingu na min. 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych i dostawczych, 
c) reprezentacyjnego placu o funkcji wystawienniczej i rekreacyjnej wraz z zespołem 

zieleni i elementów małej architektury w postaci: ławki, kosza na śmieci, lampy 
parkowej, stojaka na rowery, słupków separacyjnych, itp., stanowiących 
„umeblowanie” przestrzeni projektowanego placu; 
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d) tymczasowego zadaszenia namiotowego lub przestrzennej instalacji technicznej 
ustawianej w okresie wiosenno-letnim na okres nie dłuższy niż 120 dni - 
z przeznaczeniem na banery reklamowe, wielkoformatowe postery, ekrany do  
projekcji wideo, ekrany LCD, itp. - umożliwiającej również zainstalowanie 
przestrzennego napisu z nazwą Galerii Arsenał; 

2) nowe zagospodarowanie terenu działki nr 1780/9 w obr. 11 obejmujące w swoim 
zakresie lokalizację m.in.: 
a) zespołu parkingów dla samochodów osobowych i dostawczych, 
b) podjazdu do budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15kV, 
c) placu manewrowego przed budynkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej 

110/15kV, 
d) utwardzonych ciągów pieszych i/lub pieszojezdnych; 

3) nowe zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami: Świętojańską i 
Elektryczną,  będącego fragmentem bulwaru nad rzeką Białą, obejmujące w swoim 
zakresie lokalizację m.in.: 
a) mostu lub platformy nad rzeką Białą łączącej budynek lub teren przed budynkiem 

z istniejącym ciągiem pieszym w pasie drogowym ul. J.K. Branickiego, 
b) tarasu lub zespołu tarasów wypoczynkowych przylegających do terenu działki nr 

1780/8 od strony rzeki Białej, 
c) zespołu elementów małej architektury w postaci: ławki, kosza na śmieci, lampy 

parkowej, stojaka na rowery, słupków separacyjnych, itp., stanowiących 
„umeblowanie” przestrzeni placu projektowanego przed budynkiem od strony 
ul. Świętojańskiej oraz projektowanego bulwaru nad rzeką Białą,  

d) odpowiednio dobranych zespołów zieleni parkowej o funkcji rekreacyjnej, 
e) utwardzonych ciągów pieszych, 
f) zespołu ogólnodostępnych parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych 

i ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego ul. J.K. Branickiego, 
g) przystanku autobusowego z wiatą przystankową. 

Białystok jest miastem o wyjątkowej kompozycji urbanistycznej strefy śródmiejskiej, 
której dalszy rozwój będzie odbywać przy udziale terenów położonych w dolinie rzeki Białej, 
w tym m.in. terenu będącego przedmiotem niniejszego opracowania konkursowego. 

Zgodnie z tymi założeniami tereny położone w dolinie rzeki Białej zostały objęte 
konkursem na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej śródmiejskiego bulwaru 
nad rzeką Białą, który został zorganizowany przez Miasto Białystok w 2010 r. 

W wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu została wyłoniona koncepcja opracowana przez 
firmę „Biuro 87A” S.C. M. Adamowicz-Nowacka, M. Nowacki z siedzibą w Opolu przy 
ul. Oleskiej 87A, która stanowi podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych 
związanych z zagospodarowaniem terenów położonych w sąsiedztwie rzeki Białej. 
Fragmenty tej koncepcji w postaci rysunków przedstawiających postulowane  
zagospodarowanie śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą na odcinku Al. J. Piłsudskiego 
do ul. Świętojańskiej, zostały zawarte w załączniku B-14 do regulaminu.  

W rezultacie rozstrzygniętego konkursu ustalono, że główną ideą zagospodarowania 
przestrzeni bulwaru powinno było poszukiwanie harmonijnego związku kultury i natury, 
zespolenia środowiska zurbanizowanego ze środowiskiem przyrodniczym. Idea ta odwołuje 
się w swej genezie do znanego z dawnych przekazów ikonograficznych obrazu 
Białegostoku, jako miasta zieleni, parków i ogrodów. Intencjonalnym, symbolicznym 
nawiązaniem do tego dawnego statusu miasta może być to, że stanowi ono dziś stolicę 
„zielonych płuc Polski”. 
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Śródmiejski bulwar nad rzeką Białą powinien być zatem zaprojektowany jako atrakcyjna 
przestrzeń publiczna, tj. reprezentacyjna promenada miejska będącą swoistą wizytówką i 
elementem promocji miasta Białegostoku. W układzie kompozycyjnym powinien stanowić 
powiązanie obiektów architektury i tzw. małej architektury z układem komunikacyjnym 
ciągów pieszych i rowerowych (wraz z placami, dojściami, itp.) oraz zielenią urządzoną. 

Przewiduje się, że zamierzony cel powinien zostać osiągnięty poprzez: 
1) rozwinięcie idei zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta, w tym 

zachowanie lub odtworzenie dawnych osi kompozycyjnych i widokowych oraz 
wyeksponowanie poszczególnych obiektów posiadających istotne wartości kulturowe 
i historyczne w ich bezpośrednim powiązaniu z sąsiadującymi z bulwarem obszarami 
zieleni uporządkowanej parków, ogrodów i skwerów; 

2) modernizację nabrzeży, częściową zmianę geometrii linii brzegowej, tworzenie 
miejscowych poszerzeń, tworzenie atrakcyjnych zatok zgodnie z wytycznymi określonymi 
w „Studium hydrograficznym doliny rzeki Białej stanowiącym załącznik B-10 
do regulaminu; 

3) ukształtowanie terenów wypoczynkowych z elementami małej retencji z dopuszczeniem 
możliwości dokonania spiętrzeń, kaskad i podnoszenia lustra wody rzeki Białej, z 
zastrzeżeniem uwzględnienia wytycznych i wniosków zawartych w „Studium 
hydrograficznym doliny rzeki Białej” stanowiącym załącznik B-10 do regulaminu; 

4) realizację ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów, placów zabaw, itp.; 
5) wprowadzenie tzw. „umeblowania” bulwaru w postaci różnych obiektów tzw. „małej 

architektury” oraz form i urządzeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym: wodnym 
(mostki i pomosty, przystanie, kładki, tarasy itp.) i parkowo-ogrodowym (rzeźby, 
siedziska, ławki, stojaki na rowery, słupki instalacyjne, instalacje wystawiennicze, 
elektroniczne punkty informacyjne itp.); 

4) wprowadzenie odpowiedniego sztucznego oświetlenia i iluminacji (wolnostojącego 
i wbudowanego w posadzki), obiektów architektury, tzw.„małej architektury” oraz wody 
i zieleni; 

5) aranżację zieleni m.in. poprzez przeformowanie zieleni istniejącej oraz wprowadzenie 
nowych nasadzeń drzew i krzewów; 

6) wymianę istniejących przystanków i wiat autobusowych na nowe; 
7) przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej prowadzonych w korycie rzeki 

Białej, (głównie sieci c.o.). 

Przewiduje się, że na podstawie konkursu rozstrzygniętego w 2010 r. zostanie 
zrealizowany pierwszy odcinek bulwaru położony pomiędzy ulicami: Cz. Miłosza 
i Świętojańską, tj. na południe od obszaru objętego opracowaniem niniejszym konkursowym.  

W następnych etapie zostanie zrealizowany odcinek bulwaru położony pomiędzy ulicami 
ul. Świętojańską i Elektryczną, do którego projekty budowlane i wykonawcze opracowane 
zostaną na podstawie koncepcji konkursowej wybranej w niniejszym konkursie. 

Przy podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących zagospodarowania fragmentu 
bulwaru położonego w granicach opracowana konkursowego tj. pomiędzy ulicami: 
Świętojańską i Elektryczna uczestnicy konkursu powinni uwzględnić wyniki konkursu 
rozstrzygniętego w 2010 r. dokonując „twórczego uszczegółowienia” zwycięskiej koncepcji 
konkursowej bulwaru nad rzeką Białą, która została wykonana w skalach 1:2000 i 1:1000.  

W zagospodarowaniu terenu należy bowiem wprowadzić dodatkowe elementy 
wymagane przez Zamawiającego, tj.: most lub platformę nad rzeką Białą łączącą budynek 
starej elektrowni z ciągiem pieszym istniejącym pasie drogowym ul. J. K. Branickiego oraz 
tras (lub zespół tarasów) wypoczynkowy przylegający do budynku od strony rzeki Białej. 
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Projektowany fragment bulwaru nad rzeka Białą powinien docelowo stanowić wysokiej 
jakości przestrzeń publiczną przeznaczoną na potrzeby wypoczynku i rekreacji, a także 
możliwych w tym miejscu inicjacji wydarzeń kulturalnych, wykorzystującą istniejące walory 
środowiska naturalnego i kreującą potencjalne nowe możliwości związanego z istnieniem 
rzeki Białej oraz sąsiedztwem Galerii Arsenał. Uczestnicy konkursu powinni przy tym dążyć 
do zachowania ciągłości przestrzeni ekologicznej doliny rzeki Białej oraz zapewnienia 
spójności funkcjonalnej i przestrzennej projektowanego odcinka bulwaru. 

Należy przyjąć, że projektowany odcinek bulwaru będzie pełnić funkcje:  
 reprezentacyjną (znaczeniową),  
 rekreacyjną – jako miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców,  
 komunikacyjną – jako miejsce lokalizacji ciągów prowadzących bezpieczny ruch pieszy 

i rowerowy.  

Do aranżacji przestrzeni bulwaru należy wprowadzić odpowiednio ukształtowaną zieleń, 
starannie dobraną posadzkę nadrzecznych tarasów i ciągów komunikacyjnych, ewentualne 
obiekty architektury i tzw. „małej architektury” pełniącej rolę „umeblowania” bulwaru. 

Przy projektowaniu nowych ciągów spacerowych oraz ścieżek rowerowych należy 
uwzględnić przebiegi istniejących ciągów komunikacyjnych tego typu, w celu zapewnienia 
ich wzajemnych powiązań. Należy przy tym rozważyć możliwość wprowadzenia 
dodatkowych powiązań komunikacyjnych obu brzegów rzeki.  

W bezpośrednim sąsiedztwie bulwaru – tj. w pasie drogowym ul. J.K. Branickiego - 
należy przewidzieć możliwość czasowego postoju samochodów osobowych. 

Wszystkie elementy bulwaru należy zaprojektować z dużą dbałością o wystrój plastyczny 
oraz wysoką jakość i trwałość użytych materiałów. W przypadku elementów małej 
architektury należy dążyć do oszczędnej w formie ekspresji projektowanych elementów, tak, 
aby łatwa była ich późniejsza realizacja, użytkowanie i konserwacja. 

Wskazane jest, aby posadzka ciągów spacerowych została zaprojektowana z materiałów 
trwałych, stosownie do ich przeznaczenia, a jej rysunek był adekwatny do rangi inwestycji 
oraz konwencji całości. Dopuszcza się przy tym możliwość różnicowania materiałowego w 
celu wyróżnienia miejsc o innym przeznaczeniu, stosownie do ich rangi, np.: placów, 
tarasów, miejsc pod organizację spektakli lub wystaw, ustawienie form rzeźbiarskich, itp. 

Zieleń powinna stanowić jeden z podstawowych elementów kompozycyjnych 
zagospodarowania bulwaru. 

Należy przyjąć, że zieleń wysoka istniejąca w granicach terenu przeznaczona jest do 
zachowania. Jedynie drzewa wykazane w inwentaryzacji dendrologicznej - stanowiącej 
załącznik B-10 - jako chore lub obumarłe mogą ulec wycince. W celu prawidłowej aranżacji 
przestrzeni bulwaru należy zaproponować nowe nasadzenia zieleni oraz ewentualnie 
przesadzenia drzew i krzewów już istniejących. Nowe ukształtowanie zieleni na obszarze 
bulwaru powinno zostać dokonane w oparciu o dobór gatunków rodzimych, w tym drzew i 
krzewów zapewniających dogodne warunki do życia ptaków. 

B. Opis przedmiotu konkursu w zakresie przebudowy budynku starej elektrowni 
Budynek starej elektrowni przy ul. Elektrycznej został zrealizowany w latach: 1908÷1912 

i przez ponad 100 lat funkcjonował jako obiekt o funkcji przemysłowej. 
Budynek ten wymaga wprowadzenia zmian funkcjonalno-przestrzennych 

umożliwiających jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie i rozwój, adekwatnie do statusu 
Galerii Arsenał i jej znaczenia dla miasta i regionu. Obecna pozycja Galerii Arsenał na mapie 
instytucji kulturalnych Polski, a także jej rola w procesie krzewienia kultury uzasadniają 
konieczność zweryfikowania dotychczasowego „wizerunku” starej elektrowni i wykreowania 
nowej wizji funkcjonowania tego obiektu jako centrum sztuki. 
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W opracowaniu konkursowym należy zatem dokonać przebudowy budynku starej 
elektrowni w zakresie: 
 umożliwienia dostępności budynku od strony istniejącego ciągu pieszego 

zlokalizowanego w pasie drogowym ul. J.K. Branickiego, 
 poprawienia dyspozycji przestrzennej i wyglądu estetycznego budynku, 
 zmiany warunków funkcjonalno-użytkowych budynku, 
 zwiększenia powierzchni użytkowej budynku, 
 doprowadzenia do zgodności budynku z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, w tym w szczególności w zakresie jego dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz termoizolacyjności obiektu, 

 poddziału budynku zgodnie z ustalonym przebiegiem granicy własności nieruchomości; 
 kreatywnego wykorzystania działki nr 1780/8 do celów prowadzonej działalności 

kulturalnej poprzez podniesienie jej walorów wystawienniczych i estetycznych. 

Przewiduje się, że zamierzony cel zostanie osiągnięty poprzez: 
1) wydzielenie od strony ul. J. K. Branickiego części wejściowej do budynku z wiatrołapem, 

holem głównym, szatnią oraz zespołem toalet publiczności, 
2) wydzielenie od strony ul. Świętojańskiej części gospodarczej, tj. zespołu pomieszczeń 

umożliwiających przyjmowanie i czasowe przechowywanie dzieł sztuki,  
3) wydzielenie i zaaranżowanie w częściach: „A”, „B” i „C” budynku starej elektrowni 

pomieszczeń, o których mowa w wytycznych funkcjonalno-programowych zawartych 
w pkt. 11 niniejszego załącznika, 

4) powiązanie komunikacyjne wszystkich projektowanych pomieszczeń i części budynku, 
5) termomodernizację budynku, 
6) zaprojektowanie nowych elewacji i kolorystyki budynku, 
7) rozbiórkę elementów kolidujących z nową funkcję oraz wprowadzenie rozwiązań 

umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp i poruszanie się po budynku. 

Jednymi z zasadniczych pomieszczeń, które wykreują przyszłe oblicze Galerii Arsenał są 
sale wystawiennicze oraz po części także wejście główne z obszernym holem, otwarta 
biblioteka z centrum dokumentacji multimedialnej (mediateka), wielofunkcyjne audytorium 
oraz kawiarnia i księgarnia. W procesie kreacji tych pomieszczeń i ich aranżacji pozostawia 
się dość dużą swobodę uczestnikom konkursu, oczekując zarazem maksymalizacji 
rozwiązań architektonicznych, ustanawiających nowe oblicze budynku starej elektrowni. 

Oczekuje się, że zaproponowane rozwiązania będą umożliwiały w przyszłości także 
adaptację na potrzeby Galerii Arsenał klatki schodowej oraz pomieszczeń zlokalizowanych 
w kondygnacji parteru części „C” budynku.  

Wobec powstania nowych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych zakłada się 
również swobodę w kształtowaniu małej architektury i zagospodarowaniu dotychczasowego 
„placu przedwejściowego” do budynku od strony ul. Świętojańskiej i nowego wykreowanego 
przed wejściem od strony ul. J.K. Branickiego.  

C. Uwagi  
Uczestnicy konkursu podejmując decyzje projektowe powinni posiłkować się zaleceniami 

konserwatorskimi związanymi z charakterem budynku starej elektrowni, jego pierwotnym 
przeznaczeniem i zachowaniem reliktów technicznych. Należy zatem wrócić uwagę 
na budynek i jego usytuowanie oraz nowe funkcje samej Galerii, jak również zewnętrzną 
infrastrukturę w otoczeniu budynku. Wykreowana koncepcja adaptacji budynku powinna być 
spójna w charakterze i formie, a jej nowe elementy (most lub platforma, główne wejście, 
pomosty lub tarasy nad rzeką Białą, elewacje budynku, itp.) powinny zostać zaprojektowane 
z dbałością o detal architektoniczny.  
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Zmiana sposobu użytkowania budynku starej elektrowni w kierunku jego otwarcia dla 
mieszkańców miasta powinna skutkować powstaniem w przestrzeni centrum Białegostoku 
nowego atrakcyjnego programowo obiektu kultury, który powinien stać nie tylko wizytówką 
miasta i atrakcyjnym punktem turystycznym, lecz również miejscem całodziennego 
odpoczynku i rekreacji mieszkańców połączonego z aktywnością twórczą.  

Powstanie takiego obiektu pomogłoby w wykreowaniu regionalnego „produktu” turystyki 
kulturalnej (city & culture), wpływając pozytywnie na konkurencyjność Białegostoku 
i umożliwiając realizację polityki zmniejszania dysproporcji między regionami. 

Biorąc pod uwagę, że projektowany obiekt będzie nową jednostką kulturalną w strukturze 
przestrzennej miasta Białegostoku, działania projektowe podjęte przez uczestników 
konkursu powinny prowadzić do podniesienia atrakcyjności terenu objętego opracowaniem 
konkursowym poprzez wprowadzenie do wnętrza budynku starej elektrowni nowej 
optymalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, zaproponowanie rozwiązań 
architektonicznych i materiałowych właściwych dla standardu projektowanego obiektu, 
a także wykreowanie wokół budynku nowej przestrzeni publicznej przeznaczonej na 
potrzeby działań kulturalnych w przestrzeni otwartej oraz bulwaru nad rzeką Białą jako 
miejsca codziennego odpoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. 

Uzyskane rozwiązania powinny przedstawiać wizję obiektu funkcjonującego jako 
nowoczesne centrum sztuki, który będzie tworem na nowo organizującym przestrzeń tej 
części miasta, wzmacniającym rolę śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą w jego funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej oraz kreującym poprzez swoją działalność nowe interakcje 
społeczne i determinującym dalsze przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów 
położonych w sąsiedztwie ulic: Elektrycznej, J.K. Branickiego i Świętojańskiej w Białymstoku. 

 
11. Wytyczne funkcjonalno-programowe określone przez Zamawiającego 

 
A. Zakres działań artystycznych podejmowanych w Galerii Arsenał 

Podstawowa idea działalności Galerii Arsenał polega na prezentacji sztuki poprzez 
budowanie problemowych odniesień do szeroko pojętej tradycji, historii i kultury. 

Należy przyjąć, że w budynku starej elektrowni będą podejmowane następujące 
działania kulturalne wynikające ze statutu Galerii: 
1) prezentacje sztuk wizualnych w formie wystaw: 

- malarstwa i rysunku, 
- rzeźby i instalacji rzeźbiarskiej, 
- instalacji audiowizualnej, 
- instalacji audio i sztuk wideo; 

2)  prezentacje i pokazy wydarzeń interdyscyplinarnych i intermedialnych: 
- performance, 
- environment, 
- akcji artystycznych, 
- realizacji artystycznych na zewnątrz budynku i w jego okolicy, 
- parateatru artystycznego, 
- koncertów multimedialnych, 
- pokazów filmowych; 

3)  przechowywanie i prezentowanie gromadzonej kolekcji sztuki współczesnej; 
4) edukacja poprzez sztukę i kulturę dzięki specjalnemu programowi edukacyjnemu 

skierowanego do różnych grup społecznych i wiekowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży szkolnej i akademickiej) poprzez: 
- wykłady, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie (w ramach jednej sali), 
- inne wydarzenia łączące różne dyscypliny i media ze sztuką. 
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B. Postulowany program funkcjonalno-użytkowy 
I. Strefa ekspozycji: 

a) sale ekspozycyjne dzieł sztuki o łącznej powierzchni min. 800 m2. 

II. Stefa obsługi widza: 
a) hol główny o powierzchni min. 150m2 z szatnią na ok. 250 osób,  
b) zespół toalet publiczności w poziome hallu głównego, 
c) zespół wind towarowych i osobowych, 
d) kawiarnia z zapleczem kuchennym (zlokalizowana w poziomie parteru lub w piwnicy 

z osobnym wejściem z holu głównego) o powierzchni min. 150 m2, 
e) mediateka (biblioteka z centrum dokumentacji multimedialnej) dostępna dla 

publiczności – o powierzchni min. 50 m2, 
f) księgarnia o powierzchni min. 50 m2, 
g) wielofunkcyjne audytorium (sala projekcyjna, nachylone ustawienie krzeseł) na min. 

200 miejsc siedzących, pożądane osobne wejście z zewnątrz budynku oraz wejście z 
holu. 

III. Strefa zaplecza (biura, zaplecze muzealne i techniczne): 
a) gabinet dyrektora z sekretariatem wyposażonym w aneks kuchenny i pomieszczenie 

magazynowe, 
b) sala konferencyjna na min. 25 osób o powierzchni min. 50 m2 z zapleczem kuchennym 

wyposażonym w blat roboczy, zlewozmywak, lodówkę, zmywarkę, itp., 
c) sala zebrań pracowników, 
d) min. 6 pokoi biurowych o powierzchni min. 15 m2 każdy dla pracowników tworzących 

dział merytoryczno-programowy Galerii, 
e) pracownia komputerowa z min. 2 stanowiskami DTP, 
f) zaplecze biurowe – pomieszczenie kserokopiarek z pokojem magazynowym, 
g) pokój socjalny pracowników biurowych, 
h) toalety personelu, 
i) pokój całodobowego monitoringu obiektu, 
j) pokój socjalny pracowników ochrony obiektu, 
k) pokój sprzątaczek z magazynem środków czystości, 
l) magazyn porządkowy, 
m) min. 2 magazyny dzieł sztuki o łącznej powierzchni min. 200 m2, 
n) magazyn mobilnych ścian ekspozycyjnych i materiałów do montażu wystaw 

o powierzchni min. 100 m2, 
o) min. 3 magazyny techniczne o łącznej powierzchni min. 90 m2 (do przechowywania 

oświetlenia, sprzętu audiowizualnego, podestów i stelaży), 
p) warsztat techniczny, 
q) pracownia plastyczna, 
r) pracownie warsztatowe: stolarska i ślusarska (mogą stanowić jedno pomieszczenie). 

C. Zalecenia funkcjonalno-przestrzenne 
- dotyczące części „A” budynku w kondygnacji nadziemnej: 
 Zaleca się, aby w tej części budynku: 
1)  zostało usytuowane wejście główne do budynku od strony ul. J. K. Branickiego oraz 

pomieszczenia funkcjonalnie z nim związane: 
a) hall główny z szatnią i toaletami publiczności; 
b) biuro obsługi widza (recepcja, kasa, informacja), 
c) magazyn przyjęć dzieł sztuki oraz windy: osobową i towarową (lub windę osobowo-

towarową) łączącą parter budynku z piwnicami i kondygnacją I-go piętra/antresoli; 
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2) zostały wydzielone min. 2 sale ekspozycyjne o wysokości min. 4,5 m każda; 
3)  został dokonany podział przestrzenny tej części budynku poprzez wprowadzenie jednego 

lub kilku stropów pośrednich tworzących wewnętrzne kondygnacje lub antresole. 
Wysokość uzyskanych w ten sposób dodatkowych kondygnacji lub antresoli nie powinna 
być mniejsza niż 4,5 m w świetle. Uzyskana powierzchnia kondygnacji lub antresoli 
powinna zostać przeznaczona na pomieszczenia: 
e) mediateki (biblioteki z centrum dokumentacji multimedialnej), 
pomieszczenia biurowe: 
f) gabinet dyrektora z sekretariatem, 
g) salę zebrań pracowników, 
h) pokoje biurowe (min. 6 pokoi o pow. min. 15 m2) oraz pracownię komputerową, 
i) pokój socjalny pracowników, 
j) zaplecze biurowe (pomieszczenie kserokopiarek z pokojem magazynowym), 
k) magazyn porządkowy, 
l) salę konferencyjną na 25 osób z zapleczem kuchennym, 
m) pokój całodobowego monitoringu obiektu, 
n) pokój socjalny pracowników ochrony obiektu, 
o) toalet personelu, 
oraz ewentualnie sale ekspozycyjne. 

- dotyczące części „B” budynku w kondygnacji nadziemnej: 
Zaleca się, aby powierzchnia tej części budynku została w całości przeznaczona na 
przestrzeń ekspozycyjną i wielofunkcyjną multimedialną salę wystawienniczo-koncertową 
wyposażoną w części w podłogę mobilną w pionie. 

- dotyczące części „C” budynku w kondygnacji I i II piętra: 
Zaleca się, aby powierzchnia tej części budynku została przeznaczona na sale 
ekspozycyjne lub pomieszczenia biurowe (np.: gabinet dyrektora z sekretariatem, sala 
zebrań pracowników, itp.). Ostateczną decyzję w sprawie sposobu zagospodarowania tej 
części budynku pozostawia się z gestii uczestników konkursu. 

- dotyczące kondygnacji piwnicznej budynku: 
Przewiduje się, że powierzchnia tej części budynku zostanie w całości przeznaczona na 
pomieszczenia: 
a) kawiarni z zapleczem kuchennym oraz wyjściem na taras lub zespół tarasów 

przylegających do budynku starej elektrowni od strony rzeki Białej; 
b) księgarni wraz z zapleczem magazynowym; 
c) wielofunkcyjnego audytorium na min. 200 miejsc siedzących, 
d) pokoje socjalne oraz toalety personelu i publiczności, 
e) pomieszczenia magazynowe: 

- magazyny dzieł sztuki – min. 2 o łącznej powierzchni min. 200 m2, 
- magazyny materiałów potrzebnych do aranżacji wystaw, w tym magazyn mobilnych 

ścian ekspozycyjnych o powierzchni min. 100 m2, 
- magazyn techniczny sprzętu audiowizualnego, 
- magazyn techniczny oświetlenia, 
- magazyn techniczny podestów i stelaży, 
- magazyny inne (gospodarcze, porządkowe, itp.), 

f) warsztat techniczny, 
g) pracownię plastyczną oraz pracowanie warsztatowe: stolarską i ślusarską, 
h) pomieszczenia techniczne, w tym: pomieszczenie wodomierza, rozdzielnię 

elektryczną, nowy węzeł cieplny z opomiarowaniem, klimatyzatornię, itp.; 
i) pokój sprzątaczek z magazynem środków czystości. 
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D. Wytyczne dotyczące kształtowania i aranżacji wnętrz: 
a) Hol główny Galerii Arsenał powinien zostać zaprojektowany jako otwarty i przestronny 

ponieważ niejednokrotnie będzie miejscem, w którym będą oficjalnie otwierane wystawy. 
Wysokość holu głównego nie powinna być mniejsza niż 4,5 m. W aranżacji holu należy 
przewidzieć miejsce na biuro obsługi widza (recepcja, kasa, informacja) oraz zapewnić 
łatwy dostęp do zespołu pomieszczeń szatni i toalet publiczności;  

b) Aranżacja wnętrz Galerii Arsenał powinna uwzględnić wymogi dotyczące dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. W tym celu holu głównym powinna zostać zaprojektowana 
winda osobowa umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych oraz osobna winda 
towarowa przeznaczona do transportu dzieł sztuki, materiałów technicznych 
i zaopatrzenia. Jako rozwiązanie zamienne opuszcza się w tym celu również możliwość 
zaprojektowania jednej dużej windy osobowo-towarowej; 

c) W kondygnacji nadziemnej części „A” budynku przewiduje się wprowadzenie dodatkach 
kondygnacji lub antresoli przeznaczonych na mediatekę, pomieszczenia biurowe oraz 
sale ekspozycyjne. Aranżacja przestrzeni tej części budynku powinna sprawiać wrażenie 
otwartości i dostępności dla widza. Zaleca się w tej przestrzeni wyeksponowanie 
odkrytych dźwigarów stalowych stanowiących konstrukcję dachu budynku; 

d) Sale ekspozycyjne powinny zostać zlokalizowane w częściach: „A” i „B” oraz ewentualnie 
również w części „C” budynku na kondygnacji I i II.  
Przy współczesnych projektach wystaw nie ma żadnych klasycznych podziałów na 
dyscypliny sztuki i dlatego nie można dokonywać podziałów przestrzeni ekspozycyjnej 
według dyscyplin. Opracowana koncepcja powinna zatem kreować przestrzeń 
ekspozycyjną umożliwiającą interdyscyplinarną koegzystencję sztuki jako takiej. 
W tym celu ściany sal ekspozycyjnych powinny zostać wykonane z elementów 
umożliwiających wprowadzanie zmian w aranżacji pomieszczeń na potrzeby 
organizowanych wystaw. Zabudowy sal ekspozycyjnych powinny opierać się na 
rozwiązaniach systemowych umożliwiających realizację różnych wariantów ekspozycji. 
Należy przewidzieć możliwość przechowywania elementów systemowych w magazynie 
o powierzchni min. 100 m2 zlokalizowanym w poziomie kondygnacji piwnicznej budynku; 

e) Sale ekspozycyjne w części „A” powinny zostać oddzielone od holu głównego 
przedsionkiem w formie „śluzy” umożliwiającej utrzymanie właściwej temperatury 
i wilgotności w pomieszczeniach. Śluza powinna również zapewniać możliwość 
wyciemnienia naturalnego oświetlenia. Podobne śluzy należy wprowadzić we wszystkich 
przejściach z holu głównego do części „A” oraz pomiędzy częściami „A” i „B” budynku. 
Projektując przejścia z holu głównego do części „A” oraz pomiędzy częściami „A” i „B” 
należy ponadto uwzględnić konieczność transportu wielkogabarytowych dzieł sztuki. 
W tej części sale ekspozycyjne nie powinny być w miarę możliwości dzielone podporami 
lub słupami, a ich wysokość nie powinna być mniejsza niż 4,5 m; 

f) Nie zakłada się wydzielania dodatkowych sal ekspozycyjnych w części „B”, która w 
poziomie kondygnacji nadziemnej oprócz funkcji wystawienniczych powinna również 
pełnić rolę wielofunkcyjnej sali multimedialno-koncertowej. Na ścianach w tej części 
należy zaprojektować miejsca przeznaczone na montaż stelaży przyściennych bądź 
innego systemu wystawienniczego umożliwiającego ekspozycję dzieł sztuki; 

g) Dopuszcza się możliwość powiększenia (poszerzenia) istniejącej w tej części „B” 
antresoli w poziomie I i II piętra, a także wprowadzenia do wnętrza dodatkowej antresoli 
dostępnej z części „A” oraz pomostów komunikacyjnych łączących pomieszczenia w 
kondygnacji I piętra części „A” z pomieszczeniami w części „C” budynku. Należy również 
rozważyć możliwość wykorzystania istniejącego w części „B” otworu w stropie pomiędzy 
kondygnacjami piwnicy i parteru w celu wprowadzenia do wnętrza fragmentu ruchomej 
podłogi, tj. złożonej z mobilnych elementów podnoszonych pneumatycznie do góry; 
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h) Architektura i technologia sufitów powinna być dostosowana do funkcji projektowanych 
pomieszczeń oraz akustyki przestrzeni sal ekspozycyjnych, w szczególności w części „B” 
budynku; 

i) W salach ekspozycyjnych należy przewidzieć konieczność montażu ażurowego „rusztu 
podsufitowego” w formie kratownicy lub innej konstrukcji przestrzennej umożliwiającej 
zawieszenie szynoprzewodów przeznaczonych do montażu: 
 mobilnego systemu oświetleniowego („ruszt” powinien pozwalać na przewieszanie 

szynoprzewodów z oprawami oświetleniowymi oraz ich podnoszenie i opuszczanie), 
 systemów bezpieczeństwa, 
 uchwytów do instalowania rzeźb mobilnych, „wiszących” instalacji artystycznych oraz 

projektorów wideo i ekranów LCD, itp.; 
j) Ważnym elementem architektury wnętrz budynku starej elektrowni są zabytki techniki. 

Zleca się ich zachowanie, w tym w szczególności suwnicy w części „B” budynku – której 
mobilność umożliwi jej dopasowywanie do aranżacji organizowanych przedsięwzięć 
artystycznych; 

k) Magazyny dzieł sztuki powinny zostać umieszczone w kondygnacji piwnicznej budynku. 
W celu transportu dzieł sztuki (w tym dział wielkogabarytowych, ciężkich rzeźb oraz ścian 
ekspozycyjnych) należy zaprojektować w strefie wejścia do budynku od strony 
ul. Świętojańskiej windą towarową (lub osobowo-towarową) umożliwiającą dostęp 
z części „A” do piwnic budynku; 
Magazyny dzieł sztuki przeznaczone do dłuższego ich przechowywania powinny 
spełniać wszystkie wymagania związane z zaleceniami konserwatorskimi w zakresie 
stabilnych warunków klimatycznych i temperatury. Dlatego też magazyny dzieł sztuki nie 
mogą być lokalizowane w pobliżu central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz 
rozdzielni elektrycznych; 

l) Wskazane jest umieszczenie magazynów technicznych oraz pracowni: ślusarskiej, 
stolarskiej i plastycznej w piwnicach budynku w pobliżu magazynów dział sztuki. 
Pracownie ślusarska i stolarska mogą zostać złączone w jedno pomieszczenie warsztatu 
ślusarsko-stolarskiego. W pomieszczeniach technicznych musi być zapewniona 
wentylacja oraz izolacja akustyczna. W miarę możliwości dostęp do pomieszczeń 
i magazynów technicznych powinien być również zapewniony z części „B” budynku. 

E. Wytyczne dotyczące oświetlenia pomieszczeń 
Światło to w obecnych czasach podstawowy „budulec” przestrzeni ekspozycyjnych.  
W zakresie oświetlenia światłem dziennym sal ekspozycyjnych zlokalizowanych 

w częściach „A”, „B” i ewentualnie w części „C” budynku należy uwzględniać: 
 konieczność ograniczenia promieniowania termicznego oraz promieniowania UV, 
 konieczność ograniczenia dopływu światła dziennego do poziomu 30 lx, 
 możliwość automatycznego całkowitego zasłaniania okien i wyciemnienia sal 

ekspozycyjnych  za pomocą profesjonalnych rolet lub automatycznych ekranów. 

Oświetlenie ogólne sal ekspozycyjnych światłem sztucznym należy dostosować do roli: 
 oświetlenia dozorowego (niezbędnego do funkcjonowania kamer dozorowych); 
 oświetlenia roboczego (rozmieszczonego równomiernie, montowanego na stałe, 

zapewniającego natężenie niezbędne do wykonania prac montażowych – ok. 300 lx); 
 oświetlenia okazjonalnego (montowanego dodatkowo na potrzeby prawidłowej 

ekspozycji prezentowanych dzieł sztuki). 

System oświetlenia sal ekspozycyjnych musi spełniać następujące warunki: 
 możliwości całkowitej mobilności przy zapewnieniu montażu opraw oraz 

szynoprzewodów w odstępach nie mniejszych niż 1 m; 
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 możliwości montażu opraw na wysokości zapewniającej oświetlanie płaszczyzn 
pionowych pod kątem 30o÷45o z możliwością pełnej regulacji ich wysokości; 

 możliwości stosowania opraw z możliwością płynnej regulacji strumienia świetlnego 
poprzez stosowanie systemu centralnego sterowania, indywidualnych ściemniaczy 
w oprawach lub możliwość zdalnego ściemniania poszczególnych szynoprzewodów 
oświetlenia. 

System sterowania oświetleniem powinien być dostosowany do integracji z układami 
sterowania urządzeń efektowych. Należy przewidzieć możliwość zmian aranżacji światła 
w czasie ruchu zwiedzających poprzez zastosowanie „dynamicznego” oświetlenia 
sterowanego czujnikami natężenia ruchu zwiedzających. Należy przewidzieć wprowadzenie 
zdalnego układu załączania oświetlenia, z wyeliminowaniem wszelkich wyłączników 
i elementów regulacji ze ścian sal wystawowych, lecz z możliwością czasowego podłączania 
pulpitów lub central bezprzewodowych sterujących natężeniem opraw oświetleniowych. 

F. Uwagi  
Powyższe wytyczne funkcjonalno-programowe mają charakter postulatywny.  
W oparciu o dokonane analizy potrzeb inwestycyjnych Galerii Arsenał, oceny stanu 

istniejącego budynku starej elektrowni oraz posiadane doświadczenie i wiedzę uczestnicy 
konkursu muszą opracować i zaprezentować własną autorską wizję przebudowy budynku 
starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania terenu objętego 
opracowaniem konkursowym. 

Prowadzone analizy powinny doprowadzić do wykreowania autorskiego programu Galerii 
Arsenał w postaci szczegółowego zestawienia pomieszczeń i powierzchni użytkowych. 

Dokładny program użytkowy Galerii Arsenał opracowany w postaci tabel, których wzór 
został zamieszczony w załączniku B-16 do regulaminu, uczestnicy konkursu powinni 
zamieścić w części opisowej do pracy konkursowej. 

Zaproponowana wizja adaptacji budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał 
powinna stanowić funkcjonalną i kompozycyjną całość.  

Główną ideą zagospodarowania terenu powinno być poszanowanie wartości 
historycznych tego obiektu z poszukiwaniem jego nowego wyrazu architektonicznego oraz 
nowych wartości przestrzennych, funkcjonalnych i estetycznych. 

Przy konieczności respektowania ustaleń obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Zamawiający postanowił zapewnić uczestnikom 
konkursu możliwie dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących 
przebudowy wnętrza budynku starej elektrowni, kształtowania programu funkcjonalno-
przestrzennego, jak i zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie rzeki Białej. 

Wszystkie decyzje projektowe, w tym dotyczące sposobu wykorzystania istniejącego 
ukształtowania terenu i jego walorów przyrodniczych, projektowanych rozwiązań 
komunikacyjnych, lokalizacji parkingów, charakteru projektowanego obiektu Galerii Arsenał, 
a także ostatecznego sposobu zagospodarowania obszaru objętego zakresem opracowania 
konkursowego, pozostawia się w gestii autorów prac konkursowych. 

W trakcie sporządzania pracy konkursowej uczestnicy mają jednak obowiązek 
respektowania ustaleń obowiązującego planu miejscowego, stosowania rozwiązań 
ekonomicznych adekwatnych do budżetu przeznaczonego przez Zamawiającego 
na realizację zamierzenia będącego przedmiotem niniejszego konkursu oraz uwzględnienia 
w opracowywanej koncepcji wymagań wynikających z obowiązujących ustaw, rozporządzeń 
i norm.  

W tym względzie konkurs powinien być wizytówką wiedzy i umiejętności twórczych 
uczestników konkursu. 


