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SPIS TREŚCI: 
 
Część I – Regulamin konkursu. 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego, 
2. Podstawa formalno – prawna, 
3. Forma konkursu i harmonogram, 
4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu, 
5. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie 

pracy konkursowej, 
6. Szczegółowy zakres opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia w trybie z 

wolnej ręki, 
7. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, 
8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie są wymagane od uczestników 

konkursu, 
9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz udzielania wyjaśnień dotyczących 
regulaminu konkursu, 

10. Miejsce i terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 
11. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej, 
12. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do 

udziału w konkursie, 
13. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, 
14. Skład Sądu Konkursowego, 
15. Rodzaj i wysokość nagród, 
16. Termin wypłacenia nagrody i zaproszenia do negocjacji z wolnej ręki, 
17. Postanowienia dotyczące przejęcia autorskich praw majątkowych, 
18. Postanowienia istotne dla zamawiającego i zapisy przyszłej umowy o prace 

projektowe, 
19. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu, 
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, 
21. Spis wzorów załączników i załączników. 

 
 
Część II – Wytyczne programowo – przestrzenne . 
 

1. Wytyczne urbanistyczne 
2. Uwarunkowania i wytyczne konserwatorskie 
3. Informacje historyczne 

 
 
Część III – Załączniki graficzne dostarczane uczestnikom. 
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CZĘŚĆ I. – Regulamin konkursu 
 
 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Zamawiającym i Organizatorem jest: 
Miasto i Gmina Busko Zdrój 
28-100 Busko Zdrój, al. Mickiewicza 10. 
 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję: 
Piotr Wąsowicz – burmistrz 
tel. (041) 370 52 00 
 
Siedziba sądu konkursowego: 
SARP o. Kielce 
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18 
tel. (041) 344 37 21, fax. (041) 341 58 70, email: sarpkonkursbusko@wp.pl
Strona internetowa: http://kielce.sarp.org.pl 
 
Osoby upoważnione do kontaktu z uczestnikami konkursu: 
- mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz – Opałka  - sekretarz organizacyjny konkursu, 
 przedstawiciel Organizatora, tel. (+48) 502599015, fax. (041) 341 58 70,  
 email: sarpkonkursbusko@wp.pl
Sposób komunikacji określono w punkcie 9 Regulaminu konkursu. 
 
 
 

2. Podstawa formalno – prawna 
 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, 

poz. 1163 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93   

z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 

r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       

(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.), 

• Inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu. 
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3. Forma konkursu 
 
 Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, modernizacji i rewitalizacji obszaru 
centrum miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza jest: 
- otwarty, 
- jednoetapowy - realizacyjny, z nagrodami, z zaproszeniem do realizacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy konkursowej, - dotyczy części 
obejmującej teren inwestycji 

- studialny, w części dotyczącej obszarów przyległych do terenu inwestycji. 
 
Konkurs stanowi przyrzeczenie przyznania przez Zamawiającego nagród za wykonanie i 
przeniesienie praw autorskich do wybranej przez Sąd konkursowy pracy na rzecz 
Zamawiającego w zakresie określonym w regulaminie. 
 
 Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pod nazwą: 
„Modernizacja i rewitalizacja obszaru centrum miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy 
 ul. Poprzecznej oraz aleii Mickiewicza”. 
 
Harmonogram konkursu: 
 

- Przekazanie ogłoszenia o konkursie – Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
ogłoszenia, na stronie internetowej Zamawiającego, oraz na stronach SARP –       
dn. 25 września 2007r. 

- Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu – wniosków i kart identyfikacyjnych                  
do dnia 16 października 2007r. do godziny 14:00 

- Ogłoszenie wyników kwalifikacji i wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie           
17 października 2007r. 

- Zgłaszanie pytań do dnia 16 października 2007r. 
- Udzielanie odpowiedzi do dnia 20 października 
- Składanie prac konkursowych 

do 30 listopada 2007r. do godziny 2000 

- Ogłoszenie wyników konkursu z dyskusją publiczną 
7 grudnia 2007r. godzina 14:00 w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 
 
4.1. Przedmiot konkursu
  
 Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące: 
a) część realizacyjna: 

Opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji 
obszaru centrum miasta tj. rynku (plac Zwycięstwa), placu przy ul. Poprzecznej oraz al. 
Mickiewicza w granicach inwestycji oznaczonej na załączniku graficznym ZG 

b) część studialna: 
Opracowanie koncepcji architektonicznej terenów przyległych do terenów inwestycji,  
w granicach „terenów przyległych” oznaczonych na załącznikach graficznych ZG  
 

4.2. Cel konkursu 
 
 Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (główna nagroda) którego Autor 
(zespół autorski) Uczestnik konkursu zaproszony zostanie (w części realizacyjnej) do 
negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie projektu 
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budowlanego oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej 
niezbędnej do realizacji zamówienia publicznego. 
 Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej i przetargowej dla inwestycji budowlanej: 
 „Modernizacja i rewitalizacja obszaru centrum miasta, tj. rynku, placu przy         
ul. Poprzecznej oraz al. Mickiewicza w Busku Zdroju”. 
 Organizator konkursu dąży do wyłonienia w drodze konkursu, poprzez porównanie wielu 
prac, optymalnego rozwiązania projektowego, którego realizacja będzie znaczącym krokiem 
w procesie rewitalizacji śródmieścia Buska Zdroju. Rozszerzenie granic opracowania o 
tereny przyległe do alei Mickiewicza i płyty rynku pozwoli na uzmysłowienie samorządowi 
miasta możliwości przekształceń, rozbudowy, stworzenia nowej jakości kompozycyjnej i 
funkcjonalnej w obrębie głównej przestrzeni publicznej miasta jaką stanowi al. Mickiewicza i 
rynek (plac Zwycięstwa). Rozwiązania studialne w obszarze terenów przyległych 
pozostające poza problematyką objętą ew. zamówieniem publicznym,  odrębnie nagrodzone 
będą mogły być wykorzystane w planowaniu miejscowym, z zachowaniem praw osobistych i 
majątkowych ich autorów we wszystkich fazach wykorzystania. 
 
Uwaga. 
Uwarunkowania urbanistyczne oraz konserwatorskie zawarto w cz. II i III Regulaminu 
Konkursu. 
 
 
 

5. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na 
podstawie pracy konkursowej 

 
 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac inwestycyjnych na podstawie pracy 
konkursowej nie może przekroczyć wartości robót budowlanych 40,00 mln PLN brutto wraz z 
kosztem projektu i nadzorem autorskim. 
 
 
 

6. Szczegółowy zakres opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia w trybie 
z wolnej ręki 

 
 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: 
„Modernizacja i rewitalizacja (przebudowa) obszaru centrum miasta Buska Zdrój, rynku (plac 
Zwycięstwa), placu przy ul. Poprzecznej oraz al. Mickiewicza”. 
 
 W zakres opracowania wchodzą: 
• Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami w zakresie architektonicznym, drogowym, branż 

instalacyjnych (w zakresie przebudowy infrastruktury sieciowej), oświetlenia ulicznego, 
projektów małej architektury, projektów zieleni.  

• Projekty wykonawcze. 
• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, z podziałem na branże, zbiorcze zestawienie 

kosztów z etapowaniem. 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 Zakres projektu musi pozwalać na realizację inwestycji oraz ogłoszenie przetargu na 
wykonawstwo w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizację inwestycji. 
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7. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu 
 
 Warunkiem dopuszczenia Uczestnika konkursu do złożenia pracy konkursowej jest 
spełnienie przez niego wszystkich niżej wymienionych wymagań.  
Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z poniższych wymagań 
zostaną wykluczeni z dalszego udziału w postępowaniu konkursowym. 
 
 Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu, z uwzględnieniem przepisów 
art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 
 
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie: 

1) osoby fizyczne, 
2) osoby prawne, 
3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
4) podmioty te występujące wspólnie ( np. konsorcja, spółki cywilne). 

 
 

2. Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania: 
a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ustawy z 

dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163), 
b) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2006r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej „Pzp”, 
c) Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy, posiadający uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń, w branży architektonicznej, 
d) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania, 
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

 
 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej 
Uczestników, wyżej wymienione warunki musza być spełnione przez każdego Uczestnika 
konkursu. 
 
Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólna ponoszą solidarna 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 
Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 
Wykonawcy występujący wspólnie ( w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy 
oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 
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8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy 
konkursu. 

 
 
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków podmiotowych, Uczestnicy 
konkursu, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, zwanym dalej 
„Wnioskiem” (wzór załącznik nr 1), muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
 

1. Kartę identyfikacyjna wg wzoru (załącznik nr 7), 
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych art. 22 Pzp (załącznik nr 2), 
3. Oświadczenie złożone w trybie art. 24 Pzp (załącznik nr 3), 
4. Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu (załącznik nr 4), 
5. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 5), 
6. Wykaz osób (zespołu projektowego) przewidzianych przez Uczestnika konkursu  do 

wykonania opracowania konkursowego (załącznik nr 6), 
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

8. Zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o 
posiadaniu uprawnień, 

9. Aktualne zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

 
W przypadku wspólnego występowania dwóch lub więcej Uczestników konkursu, 
wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Uczestnika 
konkursu. 
 
Informacje uzupełniające: 
 
1) Do wniosku (załącznik nr 1) należy dołączyć komplet wymaganych do przedstawienia 

oświadczeń i dokumentów, wymienionych w niniejszym rozdziale Regulaminu Konkursu. 
Dokumenty dołączone powinny być podpisane przez osoby uprawnione lub 
upoważnione. 

2) „WNIOSEK” o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane załączniki i 
oświadczenia (wymienione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 niniejszego rozdziału Regulaminu 
Konkursu) należy złożyć w formie oryginałów. 

3) Wymagane dokumenty ( wymienione w pkt. 7, 8, 9 niniejszego rozdziału Regulaminu 
Konkursu)  należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w 
formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu, 

4) Dokumenty określone w pkt. 1 powinny być przetłumaczone na język polski, 
poświadczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących 
przepisów. 

5) Inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

6) Jeżeli przedstawiona przez Uczestnika konkursu kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób to może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu. 

7) Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie 
Uczestnika konkursu z ubiegania się o udział w konkursie ( po wyczerpaniu procedur 
określonych w art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp). 

8) Uczestnik poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o 
dopuszczenie do udziału w konkursie. 
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Jeśli autor (zespół autorski) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7, 8, 9, składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 
- Odpowiednie świadectwo stwierdzające posiadanie dyplomu, 
- Świadectwo lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do 

świadczenia usług ( wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jakie w tym 
kraju obowiązują. 

 
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem 
składania ofert. Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być 
przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto 
uwaga, Uczestnicy konkursu z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarii w przypadku zwycięstwa w konkursie, przed podpisaniem umowy z 
Organizatorem, zobowiązani są do uzyskania od Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
odpowiedniego pozwolenia umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP, tj. 
wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych) 
zgodnie z Dyrektywa oraz wymogami prawa polskiego. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez dostarczenie lub nadesłanie do Sekretarza 
Konkursu na adres SARP o. Kielce, ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce, zamkniętej koperty 
zawierającej wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z karta identyfikacyjną 
Uczestnika konkursu, zawierającą dowolną sześciocyfrową liczbę identyfikacyjną oraz nazwę 
i adres Uczestnika konkursu wg wzoru stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 
Regulaminu Konkursu. Koperta ta powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający 
zapoznaniem się z jej zawartością bez naruszenia opakowania lub zabezpieczeń i 
oznaczona napisem: „KARTA IDENTYFIKACYJNA”. Na kopercie  zawierającej kartę 
identyfikacyjna nie można umieszczać żadnych danych uczestnika konkursu. Koperty 
zawierające karty identyfikacyjne Uczestników konkursu zostaną otwarte dopiero po 
dokonaniu wyboru  najlepszych prac konkursowych, a na podstawie danych zawartych w 
karcie indentyfikacyjnej nastąpi identyfikacja autora (autorów) wybranych prac 
konkursowych. 
Dowodem złożenia pracy konkursowej jest potwierdzenie przyjęcia pracy z sześciocyfrowa 
liczbą identyfikacyjną ( taką samą jak na karcie identyfikacyjnej) – wg załącznika nr 9 do 
Regulaminu Konkursu, podpisane przez Sekretarza Sądu Konkursowego lub jego 
pełnomocnika. Jest ono jednocześnie dokumentem upoważniającym do odbioru nagród, 
wyróżnień i prac nie nagrodzonych.  
Niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie, Sąd Konkursowy dokonuje ich otwarcie. Opakowanie zawierające liczbę 
rozpoznawczą pracy pozostaje zamknięte.  
Sąd Konkursowy na podstawie dokumentów zawartych we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie dopuszcza do dalszego udziału w konkursie wyłącznie uczestników 
spełniających wszystkie wymogi. 
Ocena spełnienie warunków wymaganych od uczestników konkursu zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować 
będzie wykluczeniem Uczestnika konkursu. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Uczestnika konkursu o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
Zamawiający wezwie Uczestników, którzy w określonym terminie nie złożyli wszystkich 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 3 dni. Brak 
poprawnego uzupełnienia wniosku w tym terminie będzie skutkować odrzuceniem wniosku. 
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9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1. Osoba upoważnioną do kontaktów jest mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz - Opałka , 

tel. (+48) 502599015, tel/fax. (041) 34 76 360, email: sarpkonkursbusko@wp.pl. 
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
3. Zgodnie z treścią art. 27 Prawa zamówień publicznych oświadczenia i dokumenty 

Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem. 
4. W przypadku przekazania za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia konkursu uczestnikom przysługuje 

prawo wniesienia do Zamawiającego zgodnie z harmonogramem konkursu zapytania 
o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu oraz zapytania dotyczące zadania 
konkursowego. Zapytania należy kierować na piśmie na adres Zamawiającego w 
terminach wskazanych w harmonogramie konkursu. Odpowiedzi na wszystkie 
pytania zgłoszone w terminie w formie pisemnej (bez podania autora zapytania) 
zostaną udzielone poprzez fax lub email w terminie trzech dni roboczych po 
otrzymaniu zapytania oraz wysłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali 
materiały konkursowe. 

6. Zamawiający będzie przekazywał informacje PISEMNIE lub FAKSEM. Ogłoszenia na 
pytania i inne komunikaty Zamawiający będzie ponadto publikował na stronie 
internetowej http://kielce.sarp.org.pl/konkursy.htm 

 
 
 

10. Miejsce i terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 
 

Miejscem składania wniosków i kart identyfikacyjnych jest siedziba Sądu 
Konkursowego 

SARP o. Kielce ul. Św. Leonarda 18, II p, 25-304 Kielce, (w godz. 900 – 1400). 
 

Termin ostateczny złożenia wniosków i karty identyfikacyjnej do 
dn. 16 października 2007 r. godz. 1400. 

 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie osobiście lub pocztą kurierską. 
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym na ich składanie terminie będą zwracane, a 
Uczestnicy, którzy je złożyli nie zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie. 
 
O wynikach kwalifikacji  Zamawiający – Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników 
konkursu faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą listową w terminie 
14 dni od zakończenia kwalifikacji, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 
zapraszając zakwalifikowanych uczestników do składania prac konkursowych. 
 
 
 

11. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy 
konkursowej 

 
1. Warunki opracowania 

 
• Uczestnicy konkursu przedstawiają prace zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszym Regulaminie 
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• Uczestnicy konkursu pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
prac. 

• Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów opracowania prac konkursowych. 
• Praca konkursowa w części opisowej sporządzona zostanie w całości w języku polskim 

pod rygorem jej odrzucenia. Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych 
należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

 
2. Zakres rzeczowy 

 
Rozróżnia się następujące zakresy: 

- w granicach terenu inwestycji - dotyczy części objętej zamówieniem publicznym. 
- w granicach terenów przyległych –  dotyczy części objętej opracowaniem studialnym. 

 
a) Część graficzna opracowania powinna zawierać: 
 
- Zagospodarowanie terenu w granicach opracowania na tle terenów sąsiednich 

obrazujące podstawowe związki projektowanego zagospodarowania z układem 
przestrzennym i funkcjonalnym w obrębie obszaru określonego w załączniku  

 graficznym 2G jako teren opracowania (Rzut prostokątny – skala 1:2000). 
- Szczegółową koncepcją zagospodarowania terenu w granicach terenu inwestycji i 

terenów przyległych (Rzut prostokątny w skali 1:500). 
- Rzuty prostokątne w skali nie mniejszej niż 1:250 wybranych terenów zagospodarowania 

(wg uznania autora) rysunki, szkice i wizualizacje, ukazujące walory proponowanego 
rozwiązania w granicach terenu inwestycji, w tym szczególnie miejsca węzłowe 
przecinania się osi kompozycyjnych. 

- Rysunki, szkice i wizualizacje ukazujące proponowane rozwiązanie w granicach terenów 
przyległych (część studialna), w tym szczególnie związane ściśle z rozwiązaniem miejsc 
ściśle związanych z koncepcją realizacyjną, schematy komunikacyjne, etapowanie. 

 
b) Część opisowa, nie przekraczająca 4 strony maszynopisu formatu A4 zawierająca: 
 
• Zwięzły opis idei projektu, 
• Uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach z określeniem zastosowanych 

materiałów i technologii, 
• Informację o łącznym planowanym koszcie inwestycji w granicach terenu inwestycji, 
      z pokazaniem etapowania. 
• Zestawienie powierzchni terenu z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni. 
 
c) Płytę CD zawierającą całość opracowania zapisanego w formacie PDF lub JPEG. 
Uwaga. 
Uwarunkowania urbanistyczne oraz konserwatorskie zawarto w części II „Wytyczne 
programowo przestrzenne”. 
 

3. Technika i forma opracowania 
 
Część graficzną opracowania należy przedstawić na maksymalnie 9 planszach formatu  
100 x 70 . Rysunek w skali 1:500 orientowany w układzie pionowym. Koncepcję należy 
przedstawić na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej 1:500.  
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4. Zapewnienie anonimowości prac 
 
Prace powinny być dostarczone Organizatorowi w zamkniętym opakowaniu z opisem: 
„Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla inwestycji modernizacji i 
rewitalizacji obszaru centrum miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei 
Mickiewicza”. 
- Opakowanie musi być oznaczone wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą zgodna z 

wpisaną w załączniku nr 9 (pokwitowanie oddania pracy konkursowej) i karcie 
informacyjnej dołączonej do WNIOSKU. 

- Oznaczenie prac – plansze, część opisową i opakowanie należy oznaczyć sześciocyfrową 
liczbą rozpoznawczą, zgodną z wpisaną w załączniku nr 9, wysokości 1 cm i nie     
dłuższą niż 6 cm. 

- Liczbę należy wpisać techniką trwałą w górnym, prawym narożniku plansz, części opisowej 
i opakowaniu oraz na pokwitowaniu – załącznik nr 9 – (pokwitowanie oddania pracy 
konkursowej). 

- Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej – załącznik nr 9 musi być zaopatrzone przez 
składającego w liczbę rozpoznawczą, a przez Sekretarza Sądu Konkursowego w datę i 
godzinę przyjęcia pracy oraz w pieczęć i podpis SARP. Niniejsze pokwitowanie jest 
jedynym dokumentem uprawniającym jej posiadacza do odbioru należności  wynikającej z 
orzeczenie Sądy Konkursowego. Prace, które wpłyną po terminie wyznaczonym na ich 
składanie będą zwracane bez otwarcia i nie będą uczestniczyć w konkursie. 
Przyjęta przez Autora / Zespół autorski (Uczestnika konkursu) liczba rozpoznawcza zostaje 
zaszyfrowana przez członka Sądu Konkursowego pełniącego funkcję Sędziego referenta i 
zaklejona w sposób trwały. Sędzia referent nada pracom numerację, która będzie 
obowiązywała przez cały czas trwania prac Sadu Konkursowego, aż do momentu 
rozstrzygnięcia. 

Opakowanie pracy nie może być opatrzone nazwą uczestnika składającego pracę ani innymi 
informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem 
konkursu przez sąd konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem posłańca 
lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą 
uczestnika. 
 
 
 

12. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników 
dopuszczonych do udziału w konkursie 

 
 Miejscem składania prac konkursowych jest siedziba Sądu Konkursowego 25-304 Kielce,   
ul. Św. Leonarda 18, II p, w siedzibie SARP o. Kielce. 
 Ostateczny termin składania prac konkursowych wyznacza się na dzień 30 listopada 
2007r., godz. 2000.  
 Składanie prac konkursowych osobiście lub pocztą kurierską. Prace które wpłyną po 
terminie będą zwracane, bez otwarcia kopert. 
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13. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
 

1. Kryteria oceny prac konkursowych  
 
Prace zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów: 
 

element oceny waga 
• zgodność koncepcji z wytycznymi regulaminu i warunków 

konkursu 
• propozycja współczesnych (nowatorskich) rozwiązań formalnych 

dostosowanych do zabytkowego układu urbanistycznego 
stanowiącego główną przestrzeń publiczną miasta 

• propozycja funkcjonalnego wzbogacenia, uatrakcyjnienia ciągu  
al. Mickiewicza poprzez powiązanie z „terenami przyległymi”. 

 

• możliwość funkcjonowania obszaru przy utrzymaniu istniejącej 
organizacji ruchu, do czasu ukończenia komplementarnych 
inwestycji poza jego granicami. 

10% 

• zachowanie proporcji między poniesionymi nakładami, a 
uzyskanym efektem w zakresie formy, funkcji oraz parametrów 
technicznych  i użytkowych. 30% 

 60% 

 
Odrębnej ocenie zostaną poddane propozycje w zakresie rozwiązania „terenów przyległych”, 
(koncepcja studialna), głównym kryterium będzie spójność koncepcji przy możliwości 
realizacji etapowej, jako dopełnienie i wzbogacenie głównego ciągu al. Mickiewicza,  
ul. Poprzecznej i Kopernika. 
 
 

14. Skład Sądu Konkursowego 
 

• Przewodniczący Sądu Konkursowego: 
- arch. Ryszard Jurkowski – sędzia konkursowy SARP o. Katowice 

• Sędzia referent: 
- prof. dr hab. arch. Anna Mitkowska – SARP o. Kraków 

• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
- Adam Jarubas 

• Burmistrz miasta i gminy Busko Zdrój 
- Piotr Wąsowicz 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku Zdroju  
- Adam Gradzik 

• Radny Rady Miejskiej w Busku Zdroju 
- Stanisław Walasek 
- arch.  Dariusz Anisiewicz -  sędzia konkursowy SARP o. Kielce                              
- sędzia rezerwowy: 
- Maria Głowacka - sędzia konkursowy SARP o. Kielce      
                      

• Sekretarz organizacyjny konkursu z ramienia SARP o. Kielce 
- arch. Regina Kozakiewicz Opałka 
 

15. Rodzaj i wysokość nagród 
 

1. Na nagrody i wyróżnienia przeznacza się następujące kwoty: 
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I nagroda – zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki –  
  15 tys. PLN 
 
II nagroda – 12 tys. PLN 
III nagroda – 10 tys. PLN 
 
Główne wyróżnienie – za najlepsze opracowanie części studialnej konkursu – 5 tys. PLN. 
 
Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród, pod warunkiem, że cała pula nagród 
zostanie wypłacona. 
 
 
 

16. Termin wypłacenia nagrody i zaproszenia do negocjacji z wolnej ręki 
 
 Nagrody zostaną wypłacone przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od dnia 
ustalenia wyników konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich 
członków zespołu autorskiego z podaniem wysokości poszczególnych kwot. 
 
 
 

17. Postanowienia dotyczące przejęcia autorskich praw majątkowych 
 
Prawa autorskie. 

1) Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw 
autorskich uczestników. Po zakończeniu przewodu konkursowego oraz wystawy, a 
także po wypłaceniu nagród oraz wyróżnień pieniężnych, Zamawiający przejmie 
autorskie prawa majątkowe do prac nagrodzonych i wyróżnionych, oraz własność 
egzemplarza nośnika, na którym utrwalona jest praca. 

2) Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do nagrodzonych 
prac konkursowych  nastąpi na następujących polach eksploatacji: 
- Prace nagrodzone i wyróżnione mogą być wykorzystane przez Zamawiającego 

do prezentacji, przetwarzania i wprowadzenia do obrotu w formie materiałów 
promocyjnych w całości lub fragmentach bez wynagradzania dla Autorów (z 
zachowaniem ich osobistych praw autorskich). 

- Zamawiającemu przysługuje prawo eksponowania wszystkich prac konkursowych 
w ramach wystawy pokonkursowej oraz publikacji.  

- Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane w zakresie rozwiązań studialnych 
w opracowaniach planistycznych, z zachowaniem praw majątkowych i osobistych 
ich autorów, (zaproszenie do współpracy). 

 
 
 

18. Postanowienia istotne dla zamawiającego i zapisy przyszłej umowy o prace 
projektowe 

 
1) Zamawiający, zleci Uczestnikowi konkursu, którego praca uzyskała I nagrodę, 

opracowanie projektu. Zamówienie udzielone będzie na zasadzie zamówienia 
publicznego. Przy zawieraniu umowy o prace projektowe Zamawiający będzie 
wymagał przedłożenia przez Projektanta aktualnych dokumentów formalnych w 
oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, 

2) Projekt budowlany wykonawczy i przetargowy opracowany będzie wg koncepcji, 
która uzyskała I nagrodę, z uwzględnieniem: wniosków i zaleceń Sądu 
Konkursowego, zmian dokonanych w wyniku uzgodnień pomiędzy Projektantem i 
Zamawiającym oraz wymogów decyzji administracyjnych, 
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3) Wynagrodzenie ryczałtowe za projekt oraz harmonogram prac projektowych strony 
ustalą w drodze negocjacji. Z zastrzeżeniem, że cena całości opracowanie 
dokumentacji będzie wynosić do 5% kosztów inwestycji, 

4) Przedmiotem negocjacji będą również m.in.: 
- termin realizacji projektu budowlanego i wykonawczego, 
- zmiany w koncepcji, uwzględniające wnioski i zalecenia Sądu Konkursowego oraz 

Zamawiającego, 
5) Projektant sprawować będzie nadzór autorski nad pracami budowlanymi 

wykonywanymi na podstawie zamówionego projektu. Szczegółowe zasady 
prowadzenia nadzoru autorskiego oraz wysokość wynagrodzenia, strony ustalą w 
drodze negocjacji, 

6) Zamawiający ustala następujące ograniczenia zakresem negocjacji: 
- Termin wykonania – nie później niż: 

projekt budowlany – 150 dni od dnia podpisania umowy 
pozostała dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 250 dni od dnia podpisania 
umowy 

7) Projektant odpowiada za tytuł rękojmi za wady fizyczne i prawa dzieła, 
8) Projektant ubezpieczy działalność projektową objęta przedmiotem zamówienia od 

skutków wad projektu na kwotę 500 000 zł. 
9) Negocjacje będą prowadzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), (przepis nieobowiązujący). 

 
 
 

19. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu 
 
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na posiedzeniu Sądu Konkursowego w jego 

siedzibie w dniach 1 ÷ 7 grudnia . Sąd Konkursowy rozstrzygnie konkurs, wybierając 
spośród prac zakwalifikowanych do oceny jedną pracę oraz przyznając nagrody wg 
Regulaminu. 

2. Po wyborze zwycięskich prac Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac na podstawie 
danych zawartych w Karcie Identyfikacyjnej. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędu Miasta 
Buska Zdrój al. Mickiewicza 10, zgodnie z harmonogramem konkursu. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie informacji 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz Organizatora, a uczestnicy 
konkursu zostaną o nich niezwłocznie powiadomieni pisemnie. Wyniki zostaną również 
zamieszczone na stronie internetowej http://kielce.sarp.org.pl. 

5. Ze zwycięskimi pracami można będzie zapoznać się w siedzibie Zamawiającego        
(UM Busko Zdrój) w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wystawy pokonkursowej na temat 
przeprowadzonego konkursu i realizacji inwestycji wraz z konferencja prasową. 

7. Zamawiający unieważni konkurs jeżeli: 
- Nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, 
- Nie wpłynęła żadna praca konkursowa, nie rozstrzygnięto konkursu ze względu na 

nie zakwalifikowania co najmniej 1 pracy do grupy „Odpowiednia”. 
 

O unieważnieniu konkursu Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 
uczestników pisemnie. 

 
8. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursową przez okres 4 lat od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Zamawiający na 
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wniosek uczestników konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, zwraca złożone 
przez nich prace konkursowe. 

 
 
Zobowiązania po rozstrzygnięciu konkursu 
1) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu i zaproszenia do negocjacji ze strony Zamawiającego 
przystąpić do negocjacji w trybie z wolnej ręki, w celu zawarcia umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowo kosztorysowej 

 
 
 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

 
Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie Zamawiającego o związaniu Regulaminem Konkursu. 

 
Organizator konkursu oświadcza, że pozostaje związany Regulaminem Konkursu 
do dnia podpisania umowy na wykonanie projektu w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego w następstwie rozstrzygnięcia konkursu. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie 
znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa autorskie, i Kodeksu 
Cywilnego. 

 
  Warunki zatwierdzono:             Warunki zaopiniowano: 

                Organizator:                     SARP o.Kielce: 
              

                                           
        Burmistrz Miasta i Gminy                         mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka 

                 Busko-Zdrój                                                  upr.63/171/76 
             Piotr Wąsowicz  
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21. Spis wzorów załączników 
 
Zał. Nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
Zał. Nr 2 – Oświadczenie Nr 1 w sprawie spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie 
Zał. Nr 3 – Oświadczenie Nr 2 o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 
 dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  
 poz. 1163) 
Zał. Nr 4 – Oświadczenie Nr 3 o związaniu warunkami konkursu 
Zał. Nr 5 – Oświadczenie Nr 4 o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 
Zał. Nr 6 – Wykaz osób (zespołu projektowego) przewidzianych przez uczestnika konkursu 
 do wykonania opracowania konkursowego 
Zał. Nr 7 – Karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu 
Zał. Nr 8 – Pokwitowanie odbioru karty identyfikacyjnej 
Zał. Nr 9 – Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej 
Zał. Nr 10 – Informacja o przewidywanym koszcie inwestycji i dokumentacji  
 projektowo – kosztorysowej 
Zał. Nr 11 – Pokwitowanie odbioru wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum 
miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza 

(wzór załącznika Nr 1) 
 

 
Wniosek 

o dopuszczenie do udziału w konkursie 
na opracowanie  koncepcji architektonicznej, modernizacji i rewitalizacji obszaru 

centrum miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza. 
 
 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 
pełna nazwa uczestnika konkursu 

................................................................................................................................. 
adres uczestnika konkursu 

 
tel. ...........................................................  
fax .................................................................. 
email ……………………………………….. 
 
Osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu uczestnika konkursu 
.............................................................................................................................. 
  imię i nazwisko       podpis 

.............................................................................................................................. 
  imię i nazwisko       podpis  

 
 
 
 
Załączniki do wniosku (wg Rozdział 1. pkt 10 Regulaminu Konkursu). 
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Załącznik Nr 2 
 
 

 
Oświadczenie Nr 1 

 
 

Przystępując do konkursu na twórcze prace projektowe: 
........................................................................................................................................ 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (zespołu) oświadczam, że uczestnik 
konkursu: 

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi. 

- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 
danego zamówienia. 

- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

..........................................................     ........................................................ 
 pieczęć firmy uczestnika konkursu         podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
.......................................................... 
             miejscowość data 
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Załącznik Nr 3 
 
 

 
Oświadczenie Nr 2 

 
 

Przystępując do konkursu na twórcze prace projektowe: 
................................................................................................................................ 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (zespołu) oświadczam, że: 
 
Wszystkie zamówienia publiczne, zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat uczestnik 
wykonał z należytą starannością. 
W stosunku do uczestnika nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, ani też nie 
została ogłoszona upadłość uczestnika. 
Uczestnik (osoba fizyczne) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 
przekupstwa lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. Urzędujący członkowie władz uczestnika (osoby prawne) nie byli 
prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
Na uczestnika w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona kara pieniężna, o 
której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej 
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.  

 
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

..........................................................     ........................................................ 
 pieczęć firmy uczestnika konkursu         podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
.......................................................... 
             miejscowość data 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
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Oświadczenie Nr 3 

 
 
 

Przystępując do konkursu na twórcze prace projektowe: 
................................................................................................................................. 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (zespołu) oświadczam, że uczestnik 
konkursu: 
Zapoznał się z warunkami przystąpienia do konkursu określonymi w warunkach 
konkursu i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
Jest związany warunkami konkursu do czasu ogłoszenia wyników konkursu. 
Nie pozostaje w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 
1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z organizatorem, ani 
też z żadną z osób reprezentujących organizatora konkursu.  

 
 
 
 
 

..........................................................     ........................................................ 
 pieczęć firmy uczestnika konkursu         podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
.......................................................... 
             miejscowość data 
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Załącznik Nr 5 
 
 
 
 

 
Oświadczenie Nr 4 

 
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

i zezwoleniu na korzystanie z utworu 
 
 
 

Jako uczestnik konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu zezwalam 
organizatorowi na nieodpłatne korzystanie z przedstawionego projektu bez względu 
na formę i układ w następującym zakresie: 

- publicznej prezentacji na wystawie 
- prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych 
- prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i 

promocyjnych zamawiającego. 
 
 

 
 
 
 
 

..........................................................     ........................................................ 
 pieczęć firmy uczestnika konkursu         podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
.......................................................... 
             miejscowość data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(wzór załącznika Nr 6) 
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Wykaz osób (zespołu projektowego) przewidzianych przez 
Uczestnika konkursu do wykonania opracowania 

konkursowego 
 
 
 
 

imię i nazwisko   kwalifikacje   zakres czynności 
 

.............................................  ...........................................        ..................................... 
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(wzór załącznika Nr 7) 
 
 

Karta identyfikacyjna 
 

Nazwa i adres uczestnika konkursu 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................…………………………… 

pełna nazwa uczestnika konkursu 

................................................................................................................................. 
adres uczestnika konkursu 

 
tel. ...........................................................  
fax .................................................................. 
email................................................................ 
 
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej (do publikacji) 
 
(imię, nazwisko, tytuł zawodowy, specjalność budowlana, adres zamieszkania, kod pocztowy, 
telefon 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
Osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu uczestnika konkursu 
.............................................................................................................................. 
  imię i nazwisko       podpis 

.............................................................................................................................. 
  imię i nazwisko       podpis  

 
 
 
 

Numer identyfikacyjny 
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Załącznik Nr 8 
 

 
Pokwitowanie 

odbioru karty identyfikacyjnej 
 
 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
nazwa składającego 

 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

adres 
 

........................................................................................................... 
telefon fax 

 
 
 

 
....................................................  godzina................................ 

   miejscowość data 
 
 
 
 
 
                     Sekretarz konkursu 
 
      .................................................................. 
              podpis pieczęć 
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Załącznik Nr 9 
 

 
Pokwitowanie 

odbioru pracy konkursowej 
 
 

Niniejszym kwituję odbiór pracy konkursowej oznaczonej numerem: 
 

 
       

 
 

numer – sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza 
 
 
 

Data odbioru pracy: 
 
 

.............................................................  godzina................................ 
         miejscowość data 
 
 
 
 
 
 
               Sekretarz konkursu 
 
      .................................................................. 
              podpis pieczęć 
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(wzór załącznika Nr 10) 
 
 
 
 
 
 
Przewidywany koszt realizacji w granicach inwestycji     
      
 ...............................................zł.(brutto) 
 
 
 
Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej 
 
  ………………………………zł. (brutto) 
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Załącznik Nr 11 

 
 

Pokwitowanie odbioru wniosku  
o dopuszczenie do udziału w konkursie 

 
 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
nazwa składającego 

 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

adres 
 

........................................................................................................... 
telefon fax 

 
 
 

 
....................................................  godzina................................ 

   miejscowość data 
 
 
 
 
 
                     Sekretarz konkursu 
 
      ................................................................ 
              podpis pieczęć 
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CZĘŚĆ II. – Wytyczne programowo przestrzenne                                    
 

1. Wytyczne urbanistyczne 
2. Uwarunkowania i wytyczne konserwatorskie 
3. Informacje historyczne 

 
 
 

1. Wytyczne urbanistyczne 
 
1) Cel konkursu i oczekiwania Zamawiającego 
 
 Głównym zadaniem konkursu jest oprócz wyłonienia w jednoetapowym konkursie 
wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu kompleksowej 
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej przebudowy (rewitalizacji) obszaru 
centrum w liniach regulacyjnych układu drogowego jaki stanowi plac Zwycięstwa (rynek), ul. 
Poprzeczne oraz aleja Mickiewicza. 
- wygenerowanie pomysłów i idei stanowiących przyczynek do utworzenia nowej generacji 

planu miejscowego, którego głównym kośćcem będzie w. w. układ drogowy będący 
główną przestrzenią publiczną miasta. 

 
 Zadania konkursu zostały podzielone na zakres realizacyjny – „w granicach terenu 
inwestycji” określony w załączniku „2G” oraz na zakres studialny, ideowy w granicach tzw. 
„terenów przyległych”. 
 Oba zakresy powinny być z założenia komplementarne. O ile opracowanie w części 
realizacyjnej powinno być opracowaniem skończonym, dopowiedzianym, wypełniającym 
granice inwestycji, to zakres opracowania w granicach „terenów przyległych”, skala 
ingerencji w te tereny nie jest sprecyzowana. 
 Warunkiem jest uzyskanie właściwej relacji, odczytanie możliwej interakcji na styku tych 
terenów. Zaletą wydaje się znalezienie potencjalnych możliwości wzbogacenia 
funkcjonalnego ciągu alei Mickiewicza o funkcje rekreacyjną oraz elementy wzbogacające 
kompozycje przestrzenną ale również wskazanie elementów zbędnych, deprecjonujących 
krajobraz. 
 W obrębie terenów przyległych należałoby wskazać, niejako na tyłach głównej 
przestrzeni publicznej potencjalne możliwości realizacji programu parkingowego. 
 Przedmiotem konkursu nie jest projektowanie układu komunikacyjnego miasta. Należy 
przyjąć założenia, że zgodnie z obowiązującym stadium miasta przez dłuższy okres czasu 
musi funkcjonować ruch na ul. Kościuszki – Batorego, Waryńskiego – 1-goMaja i Bohaterów 
Warszawy oraz na ul. Poprzecznej i Kopernika.  
 Rozwiązanie umożliwiające rozłożenie w czasie wyprowadzenia ruchu z obrębu 
proponowanej strefy uspokojonej jest wskazane jako ważne kryterium oceny koncepcji. 
 Na szczególną uwagę zasługuje próba rozwiązanie problemu powiązania rynku z 
Kościołem i Klasztorem Norbertanów. 
 
 Plansza w skali 1:2000 w „granicach opracowania” obejmuje również obszar parku 
zdrojowego, służy pokazaniu pełnego założenia urbanistycznego od Łazienek po Klasztor 
Norbertanów i Norbertanek, stanowi reasumpcję proponowanego zagospodarowania.  
Rozszerzenie opracowania o zagospodarowanie ukształtowania pierzei w zabudowie zwartej  
oraz wnętrz urbanistycznych będzie traktowane jako dodatkowe kryterium w zakresie 
studialnym konkursu.  
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Uwaga.  
Dołączony materiał p.n. „Wytyczne komunikacyjne” opracowany na potrzeby konkursu oraz 
zawarte w nim wnioski są materiałem poglądowym, nie stanowią obowiązujących warunków 
konkursu.  
 
 
 
2) Uwarunkowania formalne 
 
 Teren w „granicach inwestycji” nie stanowi „obszaru przestrzeni publicznej” w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi teren dróg. 
 Dla całego obszaru opracowania brak jest obowiązującego planu miejscowego.  
 Przedmiot inwestycji w rozumieniu Prawa budowlanego stanowi przebudowę istniejącego 
układu drogowego wraz z elementami infrastruktury technicznej, (remont i przebudowa sieci i 
przyłączy) system nawadniania zieleni, oświetlenia terenu, elementów małej architektury, 
zieleni, z możliwością wprowadzenia elementów kubaturowych jeżeli koncepcja znajdzie 
uzasadnienie i potrzebę ich lokalizacji. Obszar podlega ochronie konserwatorskiej jako 
wpisany do rejestru układ urbanistyczny.  
 Należy pamiętać, że obszar rynku (lokacyjnego placu handlowego) i promenady zostały 
zazielenione planowo co ma związek z działaniem Henryka Marconiego i Ignacego Hanusza 
(plan Hanusza może być udostępniony). 
 
3) Wytyczne programowe 
 

Zamawiający określa następujące potrzeby w zakresie funkcji w obszarze inwestycji: 
 

a) Zachowanie możliwości ruchu awaryjnego i dostawczego oraz rowerowego w obrębie 
wszystkich ulic i placów, nie wyłączając al. Mickiewicza ( w obszarze rynku i al. 
Mickiewicza należy wyeliminować ruch dostawczy tirów). 

b) Zachowanie możliwości etapowej zmiany organizacji ruchu w obrębie obszaru objętego 
opracowaniem, przy dążeniu do docelowego utworzenia maksymalnej, ciągłej strefy 
ruchu uspokojonego. 

c) Rozwiązanie problemu małego dworca przesiadkowego PKS i mikrobusów placu przy ul. 
Poprzecznej oraz postoju taksówek (ilości wg wytycznych komunikacyjnych)  

d) Zapewnienie istniejących dojazdów bramowych 
e) Zapewnienie maksymalnej ilości mc postojowych w obrębie „terenów przyległych” 
f) Przystosowanie alei Mickiewicza do organizacji plenerowych  imprez masowych. 
g) Wskazać możliwość wprowadzenia w historyczną przestrzeń elementów współczesnej 

sztuki, informacji miejskiej (infomatów), reklam, szyldów by stworzyć spójną całość 
urbanistyczno  architektoniczną . 

 
 
 

2. Wytyczne i uwarunkowania konserwatorskie. 
 
Uwarunkowania konserwatorskie (pismo WKZ z dn. 13.09.2007 r.) 
 
Obecny układ urbanistyczny Centrum Buska Zdroju wynika z powstania i rozwoju ośrodka 
miejskiego, który był poprzedzony osadnictwem przedlokacyjnym. Na jego rozplanowanie 
wpływ miały trzy etapy: osadnictwo przedlokacyjne, lokacja miasta (powstanie rynku i części 
ulic z niego wychodzących) oraz XIX w. rozbudowa miasta związana z wybudowaniem 
uzdrowiska (planowane zazielenie miasta – ogród, al. Mickiewicza, rynek). Podstawą 
historycznej kompozycji urbanistycznej jest element krystalizujący plan. Składa się on z 
placu Zwycięstwa i wychodzących z niego lokacyjnych ulic Bohaterów Warszawy, 
Partyzantów, Kilińskiego oraz XIX wiecznej ul. Wojska Polskiego i al. Mickiewicza. Ulica 
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Poprzeczna nie tworzy elementu krystalizującego plan , aczkolwiek jest istotna częścią 
układu urbanistycznego, która ma wpływ na jego funkcjonowanie i zagospodarowanie.  
 
Obszar objęty konkursem obejmuje część kompozycji miasta i dotyczy trzech wnętrz 
urbanistycznych: pl. Zwycięstwa, al. Mickiewicza i ul. Poprzecznej. Zasadą ochrony 
konserwatorskiej jest takie zagospodarowanie tego obszaru, aby nie zniszczyć tych wartości 
przestrzennych, które powstały przez uwarunkowania historyczne, tj. placu lokacyjnego 
przekształconego planowo w skwer, którego wnętrze podkreślone zostało sztywna, 
geometryczna formą. Podobnie proste formy zagospodarowania (trzy równoległe ciągi 
komunikacyjne i szpaler drzew) zastosowano w zagospodarowaniu promenady łączącej 
rynek z ogrodem, tworząc os kompozycji miasta.  
 
 
Wytyczne konserwatorskie 
 
określone na podstawie ustaleń: 
1. Wpisu do rejestru 868 układu urbanistycznego. Zgodnie z załącznikiem decyzji wpisu do 

rejestru zabytków ustalono strefę ochrony konserwatorskiej, która obejmuje: 
a. rejon wczesnośredniowiecznego osadnictwa w otoczeniu kościoła św. Leonarda oraz 

otoczeniu d. Klasztory norbertanów /ob. Kościół par./. Wszelkie prace ziemne w tym 
rejonie winny być prowadzone pod nadzorem archeologa, 

b. układ urbanistyczny XIII-wiecznego miasta lokacyjnego /wraz z późniejszymi 
przekształceniami/ obejmujący rozplanowanie pl. Zwycięstwa /rynek/ wraz z 
wybiegającymi zeń ulicami: Bohaterów Warszawy, T. Kościuszki, Kilińskiego, al. 
Mickiewicza i ul. Partyzantów.  

c.    Rozplanowanie uzdrowiska oraz ul. 1 maja i al. Mickiewicza, pochodzące z XIX i 1 ćw. 
XX w. 

 
Na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej w granicach terenów przyległych 
znajdują się zabytki i zespoły zabytkowe wpisane do rejestru (wyróżnione numerem wpisu) i 
objęte ewidencją. 
 
DOM ul. Boh. W-wy Nr: 4  Rejestr 865 
DOM ul. Boh. W-wy Nr: 5 
DOM ul. Boh. W-wy Nr: 6  Rejestr 866 
DOM ul. Boh. W-wy Nr: 15 
DOM ul. Boh. W-wy Nr: 17 
DOM ul. Kilińskiego Nr: 8 
DOM ul. Kilińskiego Nr: 10 
DOM ul. Kilińskiego Nr: 14 
DOM ul. Mickiewicza Nr: 3 
DOM ul. Mickiewicza Nr: 5  
DOM ul. Partyzantów Nr: 3 
BOŻNICA ul. Partyzantów Nr: 6  Rejestr 861 
DOM ul. Partyzantów Nr: 10 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 1 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 2 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 3 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 5 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 10  Rejestr 862 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 14 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 17 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 19 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 20 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 21  
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DOM pl. Zwycięstwa Nr: 23 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 24 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 27  Rejestr 863 
DOM pl. Zwycięstwa Nr: 31 
URZĄD celny, ul. Mickiewicza Nr: 9 
GIMNAZJUM ul. Mickiewicza Nr: 15 
PENSJONAT „Trzech róż”, ul. Mickiewicza Nr: 21 
WILLA „Deresław” ul. Mickiewicza Nr: 18  Rejestr 864 
ZAJAZD al. Wojska Polskiego Nr: 3 
DOM lekarza, ul Mickiewicza Nr: 7 
OFICYNA lekarza, ul. Mickiewicza Nr: 7 
DZWONNICA Klasztoru Norbertanów i Norbertanek  
KLASZTOR Norbertanów i Norbertanek  Rejestr 141 
KOŚCIÓŁ Par. P. W. Niepokalanego Poczęcia  Rejestr 141 
OGRODZENIE klasztoru Norbertanów i Norbertanek 
ŁAZIENKI uzdrowiska  Rejestr 2 
OGRODZENIE uzdrowiska 
PARK zdrojowy uzdrowiska  Rejestr 2 
 
Zgodnie z załącznikiem do decyzji wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego 
Buska Zdroju w granicach strefy ochrony konserwatorskiej wszelkie prace wymagają 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; dotyczy to rozplanowania planów i 
ulic, wszelkich lokalizacji, inwestycji, przebudów, remontów i modernizacji. Zwraca się 
szczególną uwagę na konieczność zachowania skali zabudowy i walorów przestrzennych 
/położenie w krajobrazie/ oraz specyfiki wynikającej z powiązania z uzdrowiskiem. Zabudowa 
miasta, a zwłaszcza zabudowa willowa w sąsiedztwie uzdrowiska winna zachować obecny 
charakter i wystrój architektoniczno – rzeźbiarski, łącznie z dawną ciesiołką i stolarką, 
werandami, tarasami – balkonami i balustradami, dekoracja sztukatorską i malarską itp. oraz 
otoczeniem. 
 
2. Ustalenia konserwatorskie zawarte w karcie urbanistycznej sporządzonej przez prof. 

nadzw. Dr. Hab. inż. Arch. Grażynę Balińską dotyczące obszaru opracowania 
 

 Teren zróżnicowany pod względem funkcji i form, rozciągnięty w przestrzeni zespół 
wymaga szczególnie złożonej, starannej i konsekwentnej działalności konserwatorskiej. 
Warunkiem koniecznym jest utrzymanie, niekiedy przywrócenie, historycznych linii zabudowy 
na obszarze starego miasta. Uzupełnienie ubytków w pierzejach wymagane jest szczególnie 
tam, gdzie historycznie zabudowa była ciągła. W pozostałych pierzejach ulic należy utrzymać 
zabudowę wolnostojącą w równowadze wynikającej z parcelacji (nie dopuszczać do 
nadmiernego zagęszczania lub rozrzedzania kubatur). Nowa zabudowa w obrębie obszaru 
staromiejskiego nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji + dach. Należy absolutnie i 
kategorycznie powstrzymać proces wznoszenia zabudowy wielkokubaturowej, zwłaszcza, że 
już zdominowało ona ten zespół urbanistyczny. 
 
Obszar alei zdrojowej to teren zabudowy rozproszonej w zieleni. Jej z założenia 
reprezentacyjny, indywidualny charakter winien być bezwzględnie chroniony od uniformizacji, 
banalizacji i zagęszczenia przypadkową „nowoczesną” architekturą. W myśl sformułowań 
wyrażonych na Kolokwium Komisji Ekonomicznej FiTEC w 1976 r. w St. Moriz w odniesieniu 
do miejscowości uzdrowiskowych należy na obszarze układu urbanistycznego: wszelkie 
niezbędne modernizacje powinny uszanować charakter miejscowości, nowe rozwiązania 
winny nawiązywać do form tradycyjnych lub zachować charakter pośredni. Stare formy 
należy zachować wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione.  
 
Istotna jest ochrona wnętrz staromiejskich – ulic i placów, w szczególności rewaloryzacja 
elewacji budynków ze szczególnym uwzględnieniem parterów, witryn, kolorystyki fasad. 

 32



Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum 
miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza 

 
Na obszarze starego miasta należy używać tradycyjnych materiałów budowlanych. 
 
 
 
 
3. Dodatkowe ustalenie konserwatorskie, merytoryczne wynikające z przedmiotu ochrony. 
 
a) Zapewnić ciągłość kulturową w kształtowaniu przestrzeni miejskiej przez nawiązywanie 

do skali, form i cech elementów staromiejskich miasta, którego struktura urbanistyczna 
została w XIX w. wzbogacona o zaplanowaną zieleń. 

b) Postuluje się określenie przedmiotu konkursu do wymiaru przestrzennego wyznaczonych 
wnętrz urbanistycznych, a nie ograniczenie działań projektowych do samej płaszczyzny 
posadzki, która jest tylko jednym z ich elementów. 

c) Ze względu na duże uwarunkowania kulturowe obszaru objętego konkursem, zasadne 
byłoby uczestniczenie w składzie jury osoby architekta – historyka, którego wiedza 
przyczyniłaby się do weryfikacji rozwiązań projektowych. 

 
 
 
3. Informacje historyczne 

 
Wyciąg z przewodnika „Buska Starówka Zdrojowa” Leszka Marcińca, Busko Zdrój. 2006r. 
 
 „Busko uzyskało prawa miejskie w 1287r. Jako „Busko Zdrój”. Miasto rozpoczęło swą 
historię za sprawą Feliksa Rzewuskiego (uznawanego za napoleońskiego generała), który 
został dzierżawcą buskich dóbr. 1 czerwca 1836 r. oddano do użytku gmach zdrojowy  
tzw. „Łazienki” (obecnie sanatorium „Marconi”) i uroczyście otwarto Zakład Zdrojowy. 
Leczenie buskimi wodami mineralnymi rozpoczęło się w 1824 roku. Początkowo kuracjusze 
mieszkali w centrum miasta. Po wybudowaniu „Łazienek”, w ich pobliżu zaczęła się 
zabudowa i powstawały pierwsze wille. Nowe domu utworzyły starówkę zdrojową, nie taką 
jak inne starówki miejskie (gdzie domu budowano wokół Rynku), ale zaczęto budować wille 
wzdłuż obecnej al. Mickiewicza (od obecnych ulic Kościuszki i Batorego w kierunku parku 
zdrojowego) oraz wzdłuż traktu korczyńskiego (czyli obecnej ul. 1 maja). Także w samym 
parku zdrojowym powstało kilka budowli, jak kaplica, teatr, kino, oranżeria i dom ogrodnika, a 
na południe od parku powstało zaplecze techniczne uzdrowiska. 
 Do 1939 roku obecna al. Mickiewicza była dzielnicą willowa oraz ciągiem 
komunikacyjnym w kierunku Nowego Korczyna i Wiślicy. Po wybuchu II wojny światowej 
uzdrowisko musiało ograniczyć działalność i usługi dla ludności polskiej. W 
niezamieszkanych willach zaczęto kwaterować przesiedleńców z Wielkopolski oraz 
robotników sprowadzonych przez okupanta. Taki stan utrzymywał się po zakończeniu wojny, 
a w willach przy al. Mickiewicza kuracjusze wynajmowali pokoje u mieszkańców, już nie willi, 
ale mieszkań komunalnych. W latach sześćdziesiątych XX w., zaczęła się rozbudowa 
uzdrowiska, powstawało wiele nowych sanatoriów i pensjonatów prywatnych lokalizowanych 
wokół parku zdrojowego. Stare wille przy ul. 1 Maja zaczęto burzyć i budować nowe. Na 
szczęście kilka starych zostało uratowanych. Wyremontowano je lub wybudowano na nowo z 
zachowaniem starej architektury.  
 Niewątpliwie buski park, starówka zdrojowa z promenadą, czyli al. Mickiewicza, to 
najpiękniejsze miejsca na Kielecczyźnie, a tym samym na Ponidziu. Często słyszy się 
pytania, czy są gdzieś piękniejsze zakątki, gdzie jest tyle zieleni i kojącej ciszy – jak na 
buskim deptaku, który pomimo, że stał się dzielnica mieszkalną centrum administracyjnym, 
ośrodkiem szkolnictwa i kultury – stanowi nie tylko przedłużenie, ale także integralna część 
parku zdrojowego. 
 Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w wyglądzie kurortu. Nawierzchnie ulic otrzymały 
nowe dywaniki asfaltowe, chodniki zostały wyłożone kostką brukową, do wielu budynków 
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użyteczności publicznej wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich – likwidując bariery 
architektoniczne. Kurort otrzymał nowe oświetlenie – piękne lampy w stylu retro.  
 
 W okresie Królestwa Polskiego Busko było miastem duchowym, bowiem od XII w. Było 
własnością zgromadzenia zakonnego norbertanek krakowskich. W 1819 r. nastąpiła kasata 
klasztoru norbertanek i Busko stało się miastem rządowym. Po pożarze miasta w 1820 r. 
dzierżawcą buskich dóbr został Feliks Rzewuski, który cierpiąc na reumatyzm, próbował 
kuracji u miejscowego lekarza Jana Winterfelda, stosującego od 1808 roku leczenie wodami 
buskimi. 
 F. Rzewuski przystosował budynek poklasztorny (wzniesiony w latach 1720-1730, były 
budynek Sądu Rejonowego) dla potrzeb kuracjuszy. Obok niego założył „ogród spacerowy” 
pełen drzew, klombów, krzewów (obecnie ulice Staszica, Ogrodowa, Sądowa,        
os. Legionów Polskich) oraz zbudował pijalnię wód mineralnych. Budynek pijalni usytuowany 
był w miejscu dzisiejszego osiedla mieszkaniowego przy ul. Sądowej. Beczki i wanny 
kąpielowe zainstalowano również w budynku w narożu obecnego placu Zwycięstwa i  
alei Mickiewicza. Od 1824 roku rozpoczęto leczenie wodami mineralnymi, a w 1828r. Busko 
znane było już jako uzdrowisko.  
 F. Rzewuski  dążył do zbudowania w Busku uzdrowiska z prawdziwego zdarzenia. Do 
realizacji tego zamiaru potrzebne były pieniądze, a zyski od małej liczby kuracjuszy były 
niewielkie (w 1828 r. leczyło się 202 kuracjuszy, a w 1833r. – 1040). W 1823 roku 
F. Rzewuski będący już radcą miejskim, wydzierżawił od Rady Miejskiej propinację miejską 
(prawo do produkcji i sprzedaży trunków). Zyski z propinacji pozwoliły Rzewuskiemu 
przystąpić do budowy gmachu zdrojowego tzw. Łazienek. W 1824r. F. Rzewuski zlecił 
budowę Łazienek polskiemu architektowi pochodzenia włoskiego Henrykowi Marconiemu, 
budowniczemu Pałacu Paca, kościoła św. Karola Boromeusza, Hotelu Europejskiego i 
Wodozbioru w Ogrodzie Saskim  w Warszawie oraz pałacu Wielkopolskich w Chrobrzu i 
ratusza w Radomiu. 
 Założenie parku Rzewuski powierzył znanemu ogrodnikowi Ignacemu Hanuszowi. W 
1830r. na zlecenie Rzewuskiego dokonano analizy chemicznej wód mineralnych, 
potwierdzając tym, że te wody posiadają wysokie wartości lecznicze. Równocześnie z 
budową Łazienek i parku zdrojowego, Rzewuski czynił starania u władz o zgodę na otwarcie 
uzdrowiska, co nie było łatwe, gdyż carat nie chciał mieć konkurencji dla uzdrowisk 
czarnomorskich.  
 Otwarcie uzdrowiska nastąpiło 1 czerwca 1836 roku. Leczenie kuracjuszy przeniesiono 
z centrum miasta do Zdroju, gdzie urządzono piękny park i oddano do użytku nowy gmach 
Łazienek, w stylu neoklasycznym. Był to zespół budynków uformowany na rzucie litery „T”, 
zaprojektowany na wzór rzymskich budowli publicznych, złożony z wysokiego korpusu i 
dwóch parterowych skrzydeł (łazienek kąpielowych). Ryzalit frontowy posiadał otwarty portyk 
wsparty na kolumnach w stylu korynckim. Razem z Łazienkami oddano do użytku oranżerie i 
budynki gospodarcze. Kuracjusze nadal mieszkali w centrum miasta, a na zabiegi lecznicze 
chodzili pieszo lub dojeżdżali bryczkami ok. 1 kilometra. W trosce o dobro i wygodę 
kuracjuszy w Busku f. Rzewuski wystąpił w 1838 roku do Komisarza Obwodu Stopnickiego z 
projektem wybrukowania całego rynku i wszystkich ulic uzasadniając: „... iż dotąd w Rynku 
cały rok stoi woda z błotem wspólnie zmieszana, która przez trzodę i bydło mącona 
nieznośny sprawia odór, ze względu na gatunek ziemi, która po deszczu tak wielką wilgoć 
robi, iż nóg z błota wyciągnąć nie można”. 
 Założenie uzdrowiska wpłynęło na rozwój miasta. Powstawały piekarnie, cukiernie, jatki 
mięsne i inne zakłady usługowe. Wybudowano w mieście wiele nowych domów 
mieszkalnych. Obok parku zdrojowego (obecne ul. 1 Maja) zaczęły powstawać budynki 
willowe i sanatoryjne, co dało początek dzielnicy miasta zwanej „Zdrój”. 
 Liczba kuracjuszy zaczęła wzrastać z roku na rok. W latach 1833 – 1836 F. Rzewuski 
popadł w zatarg z miejscowymi władzami, które oskarżył o nadużycia i pijaństwo. W 1836r. 
F. Rzewuski zrezygnował z dzierżawy propinacji miejskiej, a eksploatację źródeł wód 
mineralnych wydzierżawił spółce warszawskich kapitalistów.  
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 Feliks Rzewuski zmarł 15 października 1841 roku i został pochowany w grobowcu 
rodzinnym na cmentarzu obok kościoła św. Leonarda przy obecnej ul. Bohaterów Warszawy. 
Pod koniec 1990 roku dzięki Dyrekcji Państwowego Uzdrowiska Busko, na grobie rodziny 
Rzewuskich stanął obelisk, którego czołową ścianę zdobi płyta nagrobna z dawnego 
grobowca. 
 
 
 

Architektura uzdrowiska Busko. 
 
 Układ urbanistyczny zdrojowiska Busko, powstał niejako wtórnie w stosunku do 
wcześniejszego założenia miejskiego, ukształtowanego w procesach kolonizacyjnym na 
prawie magdeburskim. Centrum założenia stanowił kwadratowy rynek, otoczony 
rzemieślniczą zabudową, zaś w panoramie miasta dominowała bryła kościoła i 
ponorbertańskiego klasztoru.  
 Założyciel buskiego uzdrowiska Feliks Rzewuski swą pierwszą siedzibę urządził 
właśnie w budynku poklasztornym i tutaj wydzielił pierwsze pokoje dla kuracjuszy, 
korzystając z kąpieli leczniczej z dowożonych z ponad 1 kilometra źródła solankowego, wód 
mineralnych. Takie były początki uzdrowiska, ale i na tym kończą się różnice w zasadach 
tworzenia jego urbanistycznego kształtu. 
 Zaproponowane przez Henryka Marconiego osiowe rozplanowanie zakładu 
kąpielowego, jego parkowe otoczenie oraz kilometrowa aleja spacerowa łącząca park 
zdrojowy z miastem, posiadająca cechy klasycystycznych rozwiązań urbanistyczno – 
architektonicznych. Rozbudowany w bryle, ale symetryczny w planie, monumentalny 
budynek Łazienek Marconiego z 1836 roku, w połączeniu z osiowo zaprojektowanym 
ogrodem, w swoim wyrazie przypomina rezydencje pałacowo – parkowe. Artykulacji 
podziałów architektonicznych głównej elewacji budynku, podporządkowany jest układ 
kompozycyjny parku, który dzieli się na salon, tzn. część ozdobną ogrodu, położoną w 
bezpośrednim sąsiedztwie pałacu łazienkowego oraz części leśnej, dzikiej promenady. 
Główna oś kompozycji parku poza jego ogrodzeniem, przechodzi w aleję spacerową, aby 
zakończyć swój bieg bezpośrednio przy rynku miejskim.  
 Już w 2 połowie XIX wieku uzupełniono układ kompozycyjny przez wytyczenie 
dodatkowej osi poprzecznej, położonej bliżej Łazienek, na zamknięciu której znalazła się 
neogotycka kaplica i pijalnia wody mineralnej przy źródle „Grota”. 
 W początkowej fazie funkcjonowania Uzdrowiska Busko, po wybudowaniu pałacu – 
„Łazienek”, role hotelu uzdrowiskowego spełniały boczne, mieszkalne skrzydła tego pałacu. 
Gdy wzrost liczby kuracjuszy w połowie XIX w. spowodował, że baza ta była już 
niewystarczająca, przejściowo role pensjonatów spełniały nawet przyrynkowe kamienice. W 
drugiej połowie XIX w. Nowe obiekty (pensjonaty) zaczęto lokalizować przy alei łączącej 
uzdrowisko z miastem (obecna aleja Mickiewicza). Ostatecznie jednak wybudowano nowy 
zespół pensjonatów (willi), wzdłuż specjalnie wytyczonej ulicy graniczącej ze wschodnią 
częścią parku zdrojowego (obecna ul. 1 Maja). Powstałe w tym zespole pensjonaty, 
przeważnie drewniane, reprezentowały swoiste rozwinięcie szwajcarskiego pierwowzoru, 
który w połowie XIX w. Stał się modelowym rozwiązaniem uzdrowiskowego domu 
mieszkalnego średniej wielkości. Najstarszą zachowaną do 1992 roku budowlą tego typu 
była willa „Wiślica” – wielopokojowy obiekt o „szwajcarskich ” proporcjach bryły i bardzo 
ciekawym wystroju dekoracyjnym elewacji. Podobny typ reprezentowała nieistniejąca także 
willa „Zofia”. 
 
 

Deptak (aleja A. Mickiewicza) 
 

Szpital Straży Pogranicznej 
(róg Batorego i Mickiewicza, Nr 9) 
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 Pierwszym budynkiem kuracyjnym powstałym pod koniec XIX w., zlokalizowanym 
najbliżej centrum miasta, był Szpital Rosyjskiej Straży Pogranicznej. W Busku powstał taki 
szpital, ponieważ do granicy na Wiśle było zaledwie kilkanaście kilometrów. Wybudowano w 
narożu obecnej ul. Batorego i al. Mickiewicza, parterowy budynek na rzucie litery „L”. 
Dłuższy bok - to front biegnący wzdłuż al. Mickiewicza. Pośrodku są drzwi główne znajdujące 
się w małym ryzalicie. Po obu stronach frontonu, były ryzality, zakończone trójkątnymi 
daszkami wystającymi ponad dach. Strona południowa stanowiła skrzydło budynku, a w 
części wschodniej był parterowy budynek z balkonem. W tej części znajdowały się 
mieszkania dla personelu medycznego. Od strony północnej, było zaplecze szpitala i 
podjazd dla furgonów i karetek lekarskich. W początkach XX w., lekarzem Szpitala Straży 
Pogranicznej był dr Georgij Leper. Po zakończeniu I wojny światowej, przez pewien okres 
obiekt ten wykorzystywano jako szpital dla przewlekle chorych. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, miała tu siedzibę Izba Skarbowa (Urząd Skarbowy), a po 1945 roku 
obiekt został wykorzystany na lokale Narodowego Banku Polskiego i PKO. W latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, była tam Spółdzielnia Krawiecka „Elekta”, 
obecnie są sklepy, restauracja i kawiarnia z ogródkiem letnim.  

 
 

Dom Strzelca 
(Mickiewicza, Nr 8) 

 
 Szlak bojowy I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego w drodze do niepodległości, został 
utrwalony w okresie II Rzeczypospolitej poprzez budowanie pomników i budynków. Busko 
nie gościło marszałka, bowiem j. Piłsudski jakimś dziwnym zrządzeniem losu przebywał we 
wszystkich sąsiednich miejscowościach, a kurortu nie zaszczycił swoją obecnością.  
 W Kielcach wybudowano Dom PW i WF im J. Piłsudskiego, w Czarkowach powstał 
Pomnik Zwycięstwa Legionów, a w Winiarach i Busku – Zdroju wzniesiono szkoły i nadano 
im imię Józefa Piłsudskiego.  
 W 1938 roku w Busku – Zdroju przystąpiono do budowy domu strzelca. Miał to być 
budynek służący wojskowym przyjeżdżającym na kuracje oraz świetlica dla Związku 
Strzeleckiego. Ledwie postawiono mury, a już na froncie, nad wejściem do budynku, 
wmurowano wykutego w białym piaskowcu orła z koroną i literą „L” na tarczy Amazonek. 
 Wybuch II wojny światowej zastał budynek niewykończony, a robotnicy zamurowali 
płytę z orłem. Niemcy w czasie okupacji dom wykończyli i urządzili tam tzw. „Deutsches 
Haus” . Po wojnie w budynku tym uruchomiono Dom Kultury, a następnie Liceum 
Pedagogiczne, a w latach sześćdziesiątych Liceum Ekonomiczne i Zespół Szkół 
Zawodowych.  
 Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku dobudowano 6 sal lekcyjnych, bowiem naukę 
w Liceum Pedagogicznym po reorganizacji przedłużono do 5 lat. W latach 70 – tych Liceum 
Ekonomiczne dobudowało klatkę schodową, a następnie gabinety przedmiotowe. W ten 
sposób kubatura obecnego budynku zwiększyła się ponad 3 razy w stosunku do stanu z roku 
1939. (W 1988 roku orzeł legionowy został wydobyty i umieszczony na elewacji budynku). 
 
 

 
Historia Pomnika Tadeusza Kościuszki 

(oraz Kopca Kościuszki) 
 

 Po utracie niepodległości Polski w 1795 roku Busko z całym Ponidziem weszło w skład 
zaboru austriackiego. Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego, Busko należało do 
powiatu stopnickiego, a wraz z nim do województwa krakowskiego z siedzibą początkowo w 
Miechowie, a od 1818 roku w Kielcach. Po upadku powstania styczniowego ukaz carski 
odebrał Busku prawa miejskie i zmienił nazwę na Busk. 
 W 1915r. Busko zajęli Austriacy. Wśród żołnierzy austriackich był Polak pochodzący z 
Galicji, sierżant podchorąży Jan Rogowski (oficer werbunkowy Legionów Polskich). Władze 
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Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) powierzyły mu funkcje pierwszego komendanta 
obwodu buskiego Okręgu VI kieleckiego POW. Jan Rogowski ps. „Wilk”, założył także 
drużynę skautów skupiających chłopców w wieku od 12 do 15 lat oraz drużynę piechurów 
POW z chłopców starszych (15-18 lat). Nadszedł rok 1917, który był nie tylko czwartym 
rokiem I wojny światowej, która oprócz zniszczeń i cierpień, dawała nadzieję, że Polska 
znów będzie wolnym i niepodległym państwem. W roku 1917 przypadła setna rocznica 
śmierci gen. T. Kościuszki. 
 17 stycznia 1917 roku w obecności przebywających jeszcze w Busku Kieleckim (taka 
była urzędowa wówczas nazwa miasta) wojsk austriackich, powstała Rada Miejska 
składająca się z 24 radnych nominowanych przez władze okupanckie. Na pierwszym 
posiedzeniu Rada Miejska postanowiła usypać (podwyższyć) kopiec Kościuszki, na wzór 
istniejących w Krakowie. Czynem tym społeczeństwo chciało przypomnieć bohaterską walkę 
Naczelnika w obronie ojczyzny i zagrzać Polaków przed zbliżającą się szansą odzyskania 
niepodległości po zakończeniu I wojny światowej. 
 W miejscu gdzie obecnie znajduje się parking, obok budynku Urzędu Miasta i Gminy 
przy al. Mickiewicza, usypano w 1917 roku „Kopiec Kościuszki”. 
 Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku władze miasta postanowiły, by na kopcu 
ustawić statuę Naczelnika. Wykonanie pomnika zlecono łódzkiemu rzeźbiarzowi 
Władysławowi Czaplińskiemu.  
 Do 1939 roku teren wokół kopca Kościuszki był miejscem państwowych i 
okolicznościowych uroczystości patriotyczno – religijnych. W czasie okupacji, hitlerowcy nie 
mogąc znieść widoku kopca, nakazali jego rozbiórkę. Ziemię z kopca usunięto, a pomnik 
szczęśliwym zrządzeniem losu ukryto w gospodarstwie jednego z rolników. Po zakończeniu 
II wojny światowej odszukaną statuę Naczelnika i postanowiono wybudować pomnik.  
 Rok 1946 był związany z życiorysem Naczelnika, bowiem przypadała wówczas 
dwusetna rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki (4.II.1746 r.). Wykonanie nowego pomnika 
projektu architekta J. Szostakiewicza zlecono sławnemu budowniczemu kościołów i innych 
znanych budowli, Antoniemu Siemińskiemu (1884 – 1960) z Oleśnicy. W 1946 r. firma  
A. Siemińskiego wykonała pomnik T. Kościuszki z białego piaskowca, na którym, na tle 
prostokątnej wysmukłej kolumny z 6 kosami na sztorc, stanęła historyczna, odrestaurowana 
statua Naczelnika. Nie można było zlokalizować pomnika na starym miejscu, bowiem w 
okresie okupacji wybudowano tam gmach urzędowy. Na nowe miejsce lokalizacji pomnika 
wyznaczono plac przed budynkiem gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, który to 
budynek przed wojną był zbudowany przez firmę A. Siemieńskiego. Liceum 
Ogólnokształcące przyjęło imię Tadeusza Kościuszki. 
 W 1987 roku przeprowadzono renowacje pomnika, wycięto chaszcze, oraz dokonano 
zmiany ogrodzenia tak, że pomnik został odsłonięty i przez to bardziej wyeksponowany, a 
plac przed pomnikiem może spełniać rolę miejsca, gdzie odbywają się uroczystości 
państwowe.  
 Od kilkunastu lat mieszkańcy Buska – Zdroju z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości spotykają się przy pomniku Naczelnika, a następnie udają się na groby 
powstańców 1863 roku, legionistów, żołnierzy WP, by uczcić pamięć tych, którzy w różnych 
okresach historii państwa i regionu walczyli o Polskę. 
 
 
 

Willa „Wersal” 
(Mickiewicza, Nr 19a) 

 
 Pomiędzy willą „Trzy Róże” (obecnie internat LO), a Komendą Powiatową Policji, stoi 
niczym niewyróżniający się budynek, który nosi nazwę willa „Wersal”.  
 Przed II wojną światową był to sezonowy pensjonat, w którym mieszkali kuracjusze, a 
w oficynie był internat buskiego gimnazjum. Willa „Wersal” była własnością  
Joska Cukiermana, posiadała 61 pokoi i prowadziła kuchnie rytualna.  
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 W czasie okupacji hitlerowskiej, w budynku tym miała swoja siedzibę żandarmeria 
niemiecka. 
 Po wojnie w budynku willi „Wersal” była Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej, a 
po wybudowaniu w 1949 roku, po sąsiedzku gmach PUBP, KP MO została tam 
przeniesiona, a willę zamieniona na mieszkania dla funkcjonariuszy MO i UB. 
 Willa „Wersal” przeżyła kilka pożarów, ale największy był jesienią 1971 roku. Po tym 
pożarze przystąpiono do odbudowy i kapitalnego remontu. W wyniku prac budowlanych 
zmieniono całkowicie architekturę budynku. Zlikwidowano piękny ganek, balkon na filarach, 
schody zewnętrzne, dobudowano piętro i przykryto budynek płaskim dachem. Z pięknej willi 
powstał zwykły szary blok mieszkalny. Być może mieszkający tego domu zyskali lepsze 
warunki mieszkaniowe, ale obiekt stracił urok tej niepowtarzalnej architektury willi z 
początków XX wieku. 
 W willi „Wersal” mieszkał do śmierci w 1992 roku, uczestnik walk na Westerplatte 
kpr./ppor. Bronisław Zając.  
 
 

 
Willa „Urocza”  (nieistniejąca) 

(Mickiewicza, Nr 16) 
 
 Naprzeciw willi „Trzy Róże” stał drewniany, dwupiętrowy budynek nazywany willą lub 
pensjonatem „Urocza”. Sklep Biedronka znajduję się na miejscu byłej willi „Urocza.” 
 
 

Willa „Trzy Róże” 
(Mickiewicza, Nr 21) 

 
 W narożu al. Mickiewicza i ul Boh. Westerplatte, stoi willa „Trzy Róże”. Dom ten powstał 
około 1925 roku i do 1939 r. służył jako pensjonat, który posiadał 42 pokoje i stanowił 
własność Gilika Jurberga oraz prowadził kuchnie rytualną. 
 
 Edward Skowron „Zawisza” – jeden z 19 żandarmów, którzy przeszli do grupy  
leśnej AK, wspominał, jak doszło de tego, że został żandarmem niemieckim. „Zawisza” 
pochodził z Wołynia i jako 18 – letni chłopiec przeżył gehennę Polaków mordowanych przez 
bandy UPA. Ukraińcy zamordowali mu dwóch braci i kilku członków dalszej rodziny. Niemal 
codziennie był świadkiem, jak rzeką Styr płynęły nagie ciała zamordowanych Polaków: 
mężczyzn, kobiet, dzieci. Żyjąc w ciągłym zagrożeniu ze strony Ukraińców wraz z kilkoma 
młodymi Polakami z Łucka i okolicy zgłosił się do policji niemieckiej.  
 
 Na początku lat pięćdziesiątych obiekt ten został przejęty przez Liceum 
Ogólnokształcące na internat żeński. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia oraz 
dobudowano stołówkę, kuchnię, oraz kilkanaście pokoi. Teren zagospodarowano, willa 
 „Trzy Róże” otrzymała przyjemny wygląd i służy młodzieży liceum, a w wakacje jako Dom 
Wczasowy dla nauczycieli. 
 
 

Pensjonat – „Zamek Dersława” 
(Mickiewicza, Nr 18) 

 
 Jedną z najstarszych i dobrze zachowanych willi na buskim deptaku jest budynek pod 
numerem 18 -  „Zamek Dersława”. Budynek przypomina zamek rycerski ze spiczastym 
blaszanym dachem i wieżyczką. Spacerowiczom wydaje się, że „zamek” niegdyś był 
otoczony fosą, ponieważ do wejścia głównego prowadzi długi kamienny most. Nad wejściem, 
na kamiennej balustradzie stoi rycerz z halabardą.  
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 Do wybuchu II wojny światowej willa Deresław była jednym z prywatnych pensjonatów 
dla kuracjuszy, którzy leczyli się w buskim uzdrowisku. W latach okupacji hitlerowskiej willa 
została uznana jako „Nur fur Deutsche”, zmieniono jej nazwę na „Willa Zumritter”, czyli  
„Willa pod Rycerzem”. 
 W latach 2002 – 2003 nowi właściciele przeprowadzili remont kapitalny i restaurację 
budynku oraz otoczenia, przyjęto nowa nazwę: Pensjonat - „Zamek Dersława”. Prezentuje 
się on wspaniale i jest perłą architektoniczną buskiego deptaku, czyli alei łączącej miasto z 
uzdrowiskiem. „Zamek Dersława” spełnia obecnie rolę pensjonatu, w podziemiach jest 
restauracja i kawiarnia oraz Galeria Sztuki, która prezentuje dorobek twórców z Ponidzia.” 
 
 
 
Wyciąg z „Vademecum Kuracjusza” Leszka Marcińca, Busko Zdrój, 2005r. 
 
 Plac Zwycięstwa, czyli niegdyś Rynek, to najstarsza część miasta powstała po 1820 r., 
czyli po pożarach Buska, kiedy nowe domy zaczęto budować wg projektu  
inż. Mariana Potockiego. Powstały wówczas nowe domy w Rynku oraz sąsiednich ulicach: 
Pińczowskiej (Boh. Warszawy), Szewskiej (Kilińskiego), Na Decku (Kościuszki), Stopnickiej 
(Partyzantów).  
 Do chwili obecnej zachował się dom z I poł. XIX w. przy placu Zwycięstwa nr 27. Jest to 
budynek murowany, parterowy. Wejście we wnęce flankowej z dwiema kolumnami 
toskańskimi i dwoma pilastrami. Dach dwuspadowy (niegdyś gontowy) z wystawką, w której 
jest wnęka z kolumnami. Do 1980 roku w tym budynku mieściła się jedyna w Busku apteka. 
W 1992 roku budynek ten został wiernie zrekonstruowany i umiejętnie wykorzystany.  
 Przy wybiegającej z pl. Zwycięstwa ul. Boh. Warszawy, zachowały się dwa domy z 
pierwszej połowy XIX wieku, są to: 

- Dom nr 4. Murowany, z facjatką nad wejściem na środku głównej elewacji, 
rozdzielonej rustykowanymi pilastrami. Wejście we wnęce z dwiema kolumnami 
toskańskimi. Dach naczółkowy (dawniej gontowy), ponad dach wystaje prostokątne 
zakończenie szybu oświetlającego klatkę schodową. 

- Dom nr 6. Murowany, elewacja i wnętrze przebudowane. Dom ten nosi nazwę 
Dworek Rzewuskiego, bowiem został wybudowany przez rodzinę Rzewuskich, która 
mieszkała na początku XIX w. w pomieszczeniach poklasztornych.  

 
 Ciekawą budowlą jest także dom nr 1 przy pl. Zwycięstwa, niegdyś własność dziadka 
Krystyny Jamroz – Juliana Gołębiowskiego. Część piwnicy (ok. 2 metry długości i 5 metrów 
szerokości) znajduje się poza budynkiem – pod chodnikiem. Okienko znajduje się w piwnicy 
nie w ścianie, ale na środku stropu. We wschodniej ścianie piwnicy jest także wnęka ze 
śladami schodków wejściowych, prowadzących niegdyś na Rynek. Piwnica ta jest 
najstarszym obiektem budowlanym buskiego rynku, została wybudowana z kamienia, na 
przełomie XVI/XVII wieku. Stojący na tej piwnicy budynek był drewniany i spłonął w 1820 
roku. Kiedy stawiano obecny budynek w XIX w. zachowano starą piwnicę, a mury nowego 
budynku cofnięto 2 metry na zachód i w ten sposób rozszerzono Rynek (to jest pierzeję 
zachodnią oraz pierzeje północną). 
 Pozostałe domy w rynku są przeważnie z początków XX wieku, a tylko nieliczne 
pochodzą z końca XIX w. Piętrowy narożny dom nr 10 (z wieżyczką) mylnie jest zaliczany do 
najstarszych domów, powstał on w latach dwudziestych XX w., na miejscu budynku poczty z 
XIX w. Także synagoga przy ul. Partyzantów 6, została wybudowana w latach 1927 – 1929. 
 
 

Synagoga 
(Partyzantów, Nr 6) 

 
 Przy ul. Partyzantów Nr 6, stoi budynek byłej synagogi, obecnie sklep. Historia 
osadnictwa Żydów w Polsce sięga czasów z początków naszej państwowości, ale gmina 
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wyznaniowa żydowska powstała w Busku dopiero w 1862 roku i już wkrótce posiadała 
własną synagogę. Była to parterowa budowla drewniana zlokalizowana przy obecnej ul. 
Kilińskiego, a plac na którym stała bożnica sięgał ul. Kościuszki. Gmina żydowska posiadała 
także własny cmentarz grzebalny, tzw. kirkut, zlokalizowany przy obecnej ul. Widuchowskiej. 
Wówczas było to ponad kilometr od miasta, przy polnej drodze do wsi Zbrodzice.  
 Chociaż w Busku mieszkało stosunkowo mało Żydów, to jednak istniejąca synagoga przy 
ul. Kilińskiego była zapewne za mała i dlatego w 1927 roku wybudowano nową, przy obecnej 
ul. Partyzantów (wówczas Stopnickiej, następnie Piłsudskiego).  
 Buska synagoga jest to budowla murowana, elewacja frontowa – wejściowa od ul. 
Partyzantów jest wyłożona białym wapieniem pińczowskim i posiada ciekawe elementy 
dekoracyjne i architektoniczne. Wnętrze synagogi stanowi kwadratowa hala o boku 13 
metrów, a na 9 filarach umieszczona była galeria. Na galerii empora (babiniec), na którą 
prowadziły szerokie, wygodne schody, z oddzielonym wejściem w południowej części 
budynku. Obok empory znajdowały się także pomieszczenia dla rabina. We wschodniej 
części hali głównej nie nakrytej galeriami, była wysoka hala główna. Na jej wschodniej 
ścianie, oświetlonej pięcioma oknami, w tym główne okrągłe, był ołtarz na rodały.  
 W czasie II wojny światowej hitlerowcy zorganizowali w Busku Zdroju dwa getta. Jedno w 
rejonie synagogi przy obecnej ul. Partyzantów, a drugie getto w rejonie ulic Kilińskiego i 
Kościuszki – przy drewnianej synagodze. Żydzi mieli zakaz opuszczania miejsc 
zamieszkania – gett, chociaż te tereny nie były ogrodzone. Wyjścia poza teren getta często 
kończyły się śmiercią. 
 Teren kirkutu przy ul. Widuchowskiej był miejscem masowych rozstrzeliwań Żydów oraz 
Polaków, za działalność w ruchu oporu. W październiku 1942 r. zapaliła się drewniana 
synagoga i spłonęła doszczętnie. Pożar był zapewne wywołany celowo przez hitlerowców. W 
kilka dni po spaleniu synagogi drewnianej, rozpoczął się exodus ludności żydowskiej do 
Pińczowa i Jędrzejowa, gdzie załadowani do wagonów, zostali wywiezieni do obozów 
śmierci w Oświęcimiu, Treblince i ponoć w Bełżcu. 
 Po opuszczeniu miasta przez Żydów, budynek synagogi przy obecnej ul. Partyzantów 
hitlerowcy zamienili na magazyny. Obecnie po remoncie, w budynku synagogi znajdują się 
sklepy. 
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CZĘŚĆ III. – Załączniki graficzne dostarczane uczestnikom. 
 
 
 
Wykaz materiałów graficznych i opracowań dołączonych. 
 
 
1G – Mapa w skali 1:10000 – mat. poglądowy 
 
2G – Mapy sytuacyjno wysokościowe całego obszaru opracowania w skali 1:500 z      
 
 zaznaczonym terenem opracowania, terenem inwestycji wraz z „terenami przyległymi”  
 oraz ważniejszymi obiektami 
 
3G – Mapa sytuacyjno wysokościowa – czysta, skala 1:500 
 
4G – Mapa ewidencyjna z oznaczonymi własnościami w granicach inwestycji i „terenów  
 przyległych” 
 
5G – Pliki fotografii z mapą orientacyjną – (pełna dokumentacja) 
 Uwaga – zdjęcia lotnicze terenu dostępne na stronie 
http://wikimapia.org/#lat=50.470449&lon=20.718783&z=18&l=28&m=h
 
 
6G – Wytyczne komunikacyjne opracowane przez mgr inż. Jacka Sztechmana  
 up. urb. Nr 1594, rzeczoznawcy TUP nr 295 – (materiał poglądowy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41

http://wikimapia.org/#lat=50.470449&lon=20.718783&z=18&l=28&m=h


Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum 
miasta Buska Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza 

 
 
 
 

 42


	REGULAMIN KONKURSU
	ORGANIZATOR
	Podstawa Prawna
	Część I – Regulamin konkursu.
	CZĘŚĆ I. – Regulamin konkursu


	do 30 listopada 2007r. do godziny 2000
	Termin ostateczny złożenia wniosków i karty identyfikacyjnej do
	Przewidywany koszt realizacji w granicach inwestycji    
	CZĘŚĆ II. – Wytyczne programowo przestrzenne                                   




