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WISTIL BIZNES PARK

1.0 WPROWADZENIE:

Powrót do gospodarki rynkowej w latach dziewięćdziesiątych zastał polskie miasta z
narastającymi problemami wynikającymi z pojawienia się wielkiej liczby słabo lub w ogóle
niewykorzystywanych terenów przemysłowych.

Badania naukowe oraz przeprowadzane ankiety w polskich miastach pokazują, że
niewykorzystane tereny poprzemysłowe występują w ponad połowie miast średniej
wielkości. Doskonałym przykładem jest Kalisz gdzie sporą część obszaru śródmieścia
stanowią nieużytkowane bądź użytkowane na cele nieprodukcyjne dawne tereny
przemysłowe.

Obecnie w Polsce do najczęstszych kierunków przekształceń terenów poprzemysłowych w
miastach należy przejęcie ich na cele handlowe lub magazynowe, rzadziej na cele
mieszkaniowe pod nowa zabudowę a jeszcze rzadziej wykorzystując istniejącą tkankę na
nowe cele. W ogromnym stopniu mamy do czynienia z zagospodarowaniem nietrwałym i
doraźnym np. dzierżawą na drobną działalność handlowo – usługową i magazynową.
Popyt na tereny poprzemysłowe, a tym samym szanse ich zagospodarowania uzależnione
są w znacznym stopniu od ogólnych procesów rozwoju lokalnego, lokalizacji terenu w
przestrzeni miejskiej, dostępności komunikacyjnej oraz jakości i sposobu użytkowania
terenów sąsiednich. Do istotnych czynników należą również wielkość terenu, rodzaj i forma
zabudowy a także status własnościowy i ewentualne ograniczenia konserwatorskie.

Z punktu widzenia długoterminowych strategii, bardzo niekorzystne są przekształcenia w
formie przypadkowych podziałów i sprzedaży niewielkich fragmentów różnym
użytkownikom przy braku jakiejkolwiek koncepcji zagospodarowania całości. Utrudnia to
między innymi planowanie ciągów komunikacyjnych i pieszych gwarantujących dostępność
danego terenu, nie wspominając o blokowaniu możliwości wprowadzenia nowej
zabudowy.

Zagospodarowanie wielu poprzemysłowych terenów w polskich miastach wymaga
zaangażowania prywatnych właścicieli. Współpraca zarówno z gminami ale również z
gronem specjalistów - urbanistów i architektów oraz praktyków w zakresie przekształcania
czy rewitalizowania obszarów problemowych, pozwala na wypracowanie spójnej strategii
przekształceń opartej na analizach i ocenach wielu czynników i uwarunkowań.

Teren będący własnością przedsiębiorstwa Wistil, położony przy ulicach Majkowskiej w
Kaliszu, stanowi powszechny przykład przestrzeni poprzemysłowej z pozostałościami
zdegradowanej technicznie, substancji budowlanej. Atrakcyjna lokalizacja w bezpośrednim
sąsiedztwie centrum miasta sprawia, że niezbędne jest kompleksowe, specjalistyczne, być
może również wieloetapowe opracowanie poddające analizie stan istniejący i kierunki
potencjalnych zmian.

Odpowiednio skonstruowane opracowanie pozwoli wybrać najkorzystniejszy wariant
przekształceń. Uzyskane dane pozwolą zminimalizować ryzyko niepowodzenia inwestycji
oraz dzięki odpowiednio przygotowanej promocji i informacji, ułatwią pozyskanie
ewentualnego dofinansowania zewnętrznego a ostatecznie uzyskania korzystniejszej
oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

4



WISTIL BIZNES PARK

2.0 ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1 LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE MIASTA

Teren opracowania o powierzchni blisko 7, 5 ha znajduje się na styku śródmieścia Kalisza
i położonego na północ od niego Osiedla Majków, za Kanałem Bernardyńskim. Korzystne
położenie w strukturze miasta pozwala myśleć o projektowanym obszarze jako ważnym
dopełnieniu programu usługowo – mieszkaniowego śródmiejskiej części Kalisza położonej
w ramionach rzeki Prosny i kanału Bernardyńskiego.

Teren będący przedmiotem opracowania projektowego posiada dobrą ekspozycję z
obszaru tzw. Ogrodów Majkowa i stanowi swoiste przedpole dla sylwety historycznego
zespołu urbanistycznego Kalisza.

Bezpośrednie sąsiedztwo kanału Bernardyńskiego umożliwia przyłączenie terenu do
pasma rekreacyjnego biegnącego wzdłuż kanału, a znajdującego swoją kulminację w
Parku Miejskim.

LEGENDA

Granica terenu opracowania

Wody

Zabudowa
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2.2 UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE

Teren opracowania stanowi wschodnią część podłużnego kwartału zabudowy
ograniczonego korytem kanału Bernardyńskiego od strony północnej, ciągiem ulic Wojska
Polskiego (od wschodu i południa), Majkowskiej (od południa) oraz ulicy Piłsudskiego od
zachodu. Zabudowa kwartału jest bardzo zróżnicowana i w sporej części chaotyczna z
pozostałościami tkanki przemysłowej. Wysokość zabudowy kwartału w przeważającej
części – niska do dwóch kondygnacji.

Ulice Wojska Polskiego i Majkowska, które umożliwiają bezpośredni dostęp kołowy do
terenu od strony południowej stanowi jednocześnie główną barierę przestrzenną
oddzielającą od ścisłego centrum miasta. Obecnie ul. Wojska Polskiego ma charakter
drogi tranzytowej z dopuszczeniem ruchu ciężarowego na kierunku Łódź – Wrocław.

Teren opracowania oddalony jest zaledwie dziesięć minut spacerem od Rynku Starego
Miasta, pięć minut od Nowego Rynku i piętnaście minut, idąc wzdłuż Kanału, od Parku
Miejskiego.

Kanał Bernardyński włącza ten obszar miasta do pasma rekreacyjnego biegnącego od
Parku Miejskiego. Kanał o nieuregulowanych, zadrzewionych brzegach stanowi również
bardzo ważne pasmo ekosystemu miejskiego.

LEGENDA

Granica projektowanego terenu

Wody

Zieleń wysoka

Odległość od centrum

Droga tranzytowa

Obwodnica wewnętrzna

Zabudowa
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2.3 REWITALIZACJA

Bazę do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich stanowi
„Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich
dla Miasta Kalisza”. Przedmiotowa Analiza wyznacza obszary dysfunkcyjne w obrębie
Miasta Kalisza, definiuje zadania i działania rewitalizacyjne do realizacji w granicach tych
obszarów. Teren objęty niniejszym opracowaniem projektowym znajduje się w granicach
wyodrębnionego obszaru dysfunkcyjnego nr 6 Majkowska – Złota.

Planowane projekty w sąsiedztwie terenów objętych niniejszym opracowaniem m.in.:

A. Zagospodarowanie terenów po Kaliskich Liniach Autobusowych przy ul. Majkowskiej

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie bazy Kaliskich Linii Autobusowych.
Jedną z propozycji jest utworzenie w tym miejscu nowoczesnej hali targowej, do której
mieliby zostać przeniesieni handlowcy z targowiska na placu Nowego Rynku.
Jednocześnie dokonana zostanie przebudowa znajdującego się tam budynku na potrzeby
Urzędu Miejskiego.

B. Wyburzenie bezwartościowej zabudowy poprzemysłowej

Obiektom oraz terenom poprzemysłowy o niskim potencjale inwestycyjnym należy nadać
nowe funkcje: zieleni i rekreacji, bądź też stworzyć ofertę dla potencjalnych inwestorów,
obejmującą niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę usługową czy też
mieszkaniową.

Instrumentem umożliwiającym dofinansowanie działań zmierzających do rewitalizacji
wyznaczonych obszarów jest Inicjatywa JESSICA - finansowana ze środków unijnych

LEGENDA

Granica projektowanego terenu

Wody

Zabudowa

Granica obszaru Złota - Majkowska
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2.4 UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Analizowany teren jest terenem o charakterze poprzemysłowym położonym na obszarze
objętym działaniami rewitalizacyjnymi.

Teren leży częściowo w strefie ochrony ekspozycji północno-zachodniej sylwety miasta –
„Ogrody Majkowa",

Przed wybuchem II Wojny Światowej analizowany teren wchodził w zakres planu
odbudowy Kalisza, zniszczonego w wyniku działań wojennych I Wojny Światowej.

Wpisem do gminnej ewidencji zabytków (index 1095) i ochroną konserwatorską obięty jest
budynek nr 13 znajdujący się na działce budowlanej 2/21; budynek administracyjny w
zespole dawnej fabryki włókienniczej braci Muller z 1912r.
Wpisem do gminnej ewidencji zabytków (index 1096) i ochroną konserwatorską objęte są
pozostałości założenia parkowego w otoczeniu willi fabrykanckiej, pochodzącego z
początku XXw.
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Granica projektowanego terenu

Wody

Planty, park klasztorny

Zabytki

Zabudowa XIX- wieczna

Dominanta wysokościowa

Zabudowa

Punkty ekspozycyjne sylwety miasta
(I -sylw. północna, II - „Porta Calisia”)
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LEGENDA

1 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
2 Klasztor Zakonu Franciszkanów
3 Ratusz miejski
4 Starostwo powiatowe
5 Kościół pw św. Stanisława i Wojciecha
6 Bazylika WNMP
7 Kościół pw św. Mikołaja
8 Klasztor Zakonu Jezuitów i Sanktuarium
9 Nowy Rynek
10 Fabryka fortepianów Calisia
11 Dom mieszkalny Mullerów
12 Rezydencja Mullerów
13 Zespół dworsko-folwarczny Majków

I

II II
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2.5 ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Hydrologicznie obszar analizowanego terenu położony jest w zlewni rzeki Warty,
drenowany przez jej lewobrzeżny dopływ, rzekę Prosnę.

Lokalizacja terenu w pobliżu kanału Bernardyńskiego (kanału wodnego rzeki Prosna):

Całość analizowanego terenu znajduje się w zasięgu obszaru zagrożenia powodziowego o
prawdopodobieństwie Qp=0.2% - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat - (według opracowania RZGW)
.

LEGENDA

Granica projektowanego terenu

Wody

Głębokość wody <0,5m

Głębokość wody 0,5>h>2m

Wał przeciwpowodziowy

Zabudowa
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2.6 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty zakresem opracowania projektowego, stanowi własność firmy „Wistil”.

Ogólna charakterystyka terenu:
Teren jest płaski. Od północy graniczy z kanałem Bernardyńskim od wschodu z terenami
użytkowanymi jako usługi handlu (dyskont Aldi) a od południa z działkami gazowni i
niewielkiego zakładu produkcyjnego. Od strony zachodniej znajduje się zespół zabudowań
prywatnej przychodni lekarskiej „Medix”, (dawniej również własność fabryki „Wistil”).

Istniejące zagospodarowanie:
Większość dawnych zabudowań produkcyjnych zostało wyburzonych. Na terenie znajdują
się obecnie dwa budynki poprzemysłowe – wynajęte na cele komercyjne oraz objęty
ochroną konserwatorską dawny budynek mieszkalny rodziny Mullerów w bardzo złym
stanie technicznym.

Dostępność komunikacyjna:
Teren posiada dostęp do drogi publicznej. Dostęp zapewniają dwa istniejące zjazdy z drogi
publicznej:
-od ulicy Wojska Polskiego, będącej drogą dwujezdniową dwupasmową przedzieloną
pasem zieleni, umożliwia ruch wyłącznie z jednej jezdni; istniejąca droga
podporządkowana ogranicza możliwość komfortowego przejazdu samochodów
ciężarowych ( lokalizacja takiego zjazdu jest możliwa);

-od ul. Majkowskiej, będącej drogą jednojezdniową dwukierunkową z dwoma pasami ruchu
w każdym z kierunków; istniejący zjazd ogranicza możliwość komfortowego przejazdu
samochodów ciężarowych;

Teren jest ogólnodostępny; teren nie jest w pełni ogrodzony, co wynika z obecnego
sposobu użytkowania; istniejące wejścia na teren skoncentrowane są w jego wschodniej
części.

Istniejąca zieleń:
Na terenie znajduję się wiele dorodnych okazów zieleni wysokiej o dużym zróżnicowaniu
gatunkowym. Istotny element zagospodarowania, choć położony tuż za granicą działek,
stanowi nieregularny szpaler drzew rosnących wzdłuż kanału Bernardyńskiego.

Warunki geologiczne:
Zwierciadło wód gruntowych na analizowanym terenie stabilizuje się na głębokości około
2.5 m pod poziomem terenu. Ze względu, iż teren leży w obrębie doliny rzecznej, mogą
występować wahania poziomu wód gruntowych.

Dom mieszkalny Mullerów

Targowisko otwarte

Planowany węzeł przesiadkowy

Teren gazowni miejskiej

Hala z torem gokartowym

Centrum medyczne Medix

Dyskont ALDI

Starówka 400m

Dworzec Główny PKP

Obwodnica

4 Widok ze skrzyż. ul. Wojska Polskiego i Majkowskiej

1 Widok terenu od strony Kanału Bernardyńskiego

5 Widok na obiekty przemysłowe fabyki WISITL

2 Widok terenu od strony wchodniej

6 Widok na dom mieszkalny Mullerów

3 Widok od stronu ul. Wojska Polskiego

1

2

3

4

56
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3.0 KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenów poprzemysłowych byłej fabryki
Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” w Kaliszu, wpisuje się we współczesne
trendy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego opartego między
innymi na założeniu ograniczenia rozrostu terytorialnego miasta na rzecz uzupełnienia i
koncentrowania nowych funkcji wewnątrz istniejącej tkanki urbanistycznej.

PROGRAM FUNKCJONALNY
Program funkcjonalny projektowanego zespołu zabudowy o nazwie WISTIL BIZNES PARK
jest wynikiem prowadzonych analiz przedprojektowych oraz wspólnych założeń
wypracowanych pomiędzy projektantami i Inwestorem.

Przyjęto zróżnicowany udział funkcji użytkowych w całościowym bilansie.
Zaprojektowano:
Budynki o funkcji mieszkalnej w zabudowie wielorodzinnej, stanowiące wydzielone pasmo
zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych położonych wzdłuż kanału
Bernardyńskiego;
Budynki o funkcji biurowej z możliwością dowolnego podziału powierzchni użytkowej
zgrupowane w południowo – zachodniej części terenu. Dawny budynek mieszkalny rodziny
Mullerów, objęty ochroną konserwatorską, zaprojektowano jako budynek biurowo
administracyjny;
Budynek hotelowo – konferencyjny w standardzie odpowiadającym wymaganiom dla
obiektów 4 gwiazdkowych, będący uzupełnieniem funkcji komercyjnej założenia;
Budynek sportowo – rekreacyjny w centralnej części założenia;
Dominanta (budynek wysoki) o funkcji biurowo – mieszkalnej.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
Przyjęto zasadę pasmowego zagospodarowania terenu. Teren podzielono na dwie części
równoległe do kanału Bernardyńskiego rozdzielone przestrzenią publiczną (ulica
dojazdowa i ciagi piesze). Zabudowa w paśmie bliżej kanału zaprojektowana została w
układzie prostopadłym do koryta tworząc rytm szczytów budynków i zielonych wnętrz
pomiędzy nimi.
Zabudowa w drugim paśmie usytuowana została równolegle do wewnętrznej osi
komunikacyjnej. Pomiędzy budynkami zaprojektowano ogólnodostępne tereny zielone.
Przy wjeździe na teren od strony ulicy Wojska Polskiego zaproponowano dominantę,
biurowo – mieszkalny budynek wysoki.
Modularność układu, miejscami nawiązujaca do typu zabudowy kwartałowej, umożliwia
swobodne wprowadzanie zmian w obszarach zabudowanych bez konieczności naruszania
kompozycji zespołu.
Projektowana wysokość zabudowy od 2 do 6 kondygnacji naziemnych. Wyjątek stanowi
dominanta budynku wysokiego - 14 kondygnacji (46 metrów n.p.t.).
Architektura budynków nawiązuje w warstwie materiałowej do tradycji zabudowy
przemysłowej wystepującej w Kaliszu (np. dawna fabryka pianin i fortepianów „Calisia”).
Założeniem projektantów jest wkomponowanie proponowanej zabudowy w kontekst miasta
i jego historię. Elewacje budynków mieszkalnych zaprojektowano z cegły licowej w kolorze
zblizonym do naturalnego a detale i stolarkę okienną w kolorze grafitowym.
Budynkom biurowym nadano formę prostopadłościanów o modularnej szkalnej i stalowej
elewacji w kolorze grafitowym. Detale pionowych elementów zacieniających
zaprojektowano z blachy w kolorze naturalnego aluminium.
Architektonicznie wyróżniono budynek hotelowo – konferencyjny, który od strony głównej
ulicy dojazdowej, będącej zarazem centralną przestrzenią publiczną założenia, posiada
bardzo rozrzeźbioną elewację opartą o moduł pokoju hotelowego. Fasada pokryta została
złocistą blachą i dużymi taflami szkła.
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Budynek centrum sportowo – rekreacyjnego stanowiący funkcjonalne dopełnienie
projektowanego zespołu zabudowy nakryty został dachem w całości pokrytym trawą,
dostępnym dla użytkowników jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Forma budynku sprawia
wrażenie przeszklonego obiektu wychodzącego spod powierzchni terenu.
Dominanta, w postaci wysokiego budynku usytuowana przy wjeździe na teren od strony
ulicy Wojska Polskiego, formalnie składa się z dwóch brył, niskiej licowanej cegłą (w
nawiązaniu do zabudowy mieszkaniowej) i wysokiej o fasadzie szklanej.

STREFY RUCHU PIESZEGO
Za jedno z istotnych założeń projektowych uznano kreowanie przestrzeni dla pieszych i
rozległych terenów wolnych od samochodów oraz odpowiednie kształtowanie przestrzeni
publicznych zapewniające zintegrowanie projektowanej zabudowy z historycznym centrum
i terenami sąsiadującymi.
Główne ciągi piesze zaprojektowano wzdłuż historycznej osi będącej reliktem założenia
ogrodowego przy budynku Mullerów, wzdłuż centralnej ulicy łączącej wszystkie funkcje
założenia oraz wzdłuż kanału Bernardyńskiego. Pomiedzy kwartałami zabudowy
mieszkaniowej zaproponowano ciagi piesze łączące główną przestrzeń publiczną z
przestrzenią rekreacyjną nad kanałem.
Na przedłużeniu w/w osi historycznej zaprojektowano kładkę pieszo – rowerową nad
kanałem. W kontekście planowanego Węzła Przesiadkowego na terenie dawnej zajezdni
autobusowej przy ulicy Majkowskiej, ciąg ów mógłby umożliwić łatwy dostęp pieszy i
rowerowy dla mieszkańców Osiedla Majków i terenów położonych za kanałem.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Projektowany, wewnętrzny układ drogowy, przyłączono do ulic Majkowskiej i Wojska
Polskiego w miejscach istniejących wjazdów na teren. Wjazdy te będą wymagały
wykonania nowych skrzyżowań w ciągach w/w ulic w celu uzyskania lewoskrętów.
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zaprojektowano wzdłuż ulic, na
parkingach powierzchniowych oraz w halach garażowych pod budynkami mieszkalnymi i
biurowymi.

TERENY ZIELONE
Ochrona jak największej ilości istniejącej zieleni wysokiej na działce jest jednym z
głównych założeń projektu. Usytuowanie zabudowy planowano tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowało w istniejący drzewostan.
W koncepcji zagospodarowania położono duży nacisk na zapewnienie wystarczającej
ilości terenów zielonych i rekreacyjnych dla mieszkańców i użytkowników budynków
biurowych. Przerwy pomiędzy zabudową mieszkaniową zostały zagospodarowane jako
otwarte tereny zielone łączące wnętrze zespołu zabudowy z terenami zielonymi
położonymi nad kanałem.

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE
Utrzymanie ciągłości terenu wzdłuż Kanału Bernardyńskiego jako pasma o walorach
ekologicznych i rekreacyjnych.
Kreowanie przestrzeni dla pieszych i rozległych terenów wolnych od samochodów.
Stosowanie alternatywnych źródeł energii (ruch wody, słońce, wiatr, temperatura ziemi) w
celu ograniczenia kosztów utrzymania obiektów budowlanych oraz ograniczenia
zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych.
Stosowanie trwałych i wysokiej jakości materiałów budowlanych z możliwością ich
powtórnego użycia.
Certyfikacja budynków zgodnie z BREEAM.
Zielone dachy.
Ochrona istniejącej zieleni i nowe nasadzenia.
Ograniczenie emisji CO2 dla z projektowanych budynków.
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3.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

PROPOZYCJE ZMIAN
Przestrzenna integracja struktury przestrzennej miasta poprzez odpowiednie kształtowanie
przestrzeni publicznych zapewniające zintegrowanie nowych zespołów zabudowy z
historycznym centrum.

Eliminacja ruchu tranzytowego, usprawnienie relacji wewnętrznych, w tym poprawę
funkcjonowania transportu publicznego.

Realcja projektowanego terenu ze śródmieściem

Przyłączenie projektowanego terenu do obszaru Śródmieścia oraz wprowadzenie połączenia z osiedlem Majków

STARE MIASTO

OSIEDLE MAJKÓW
OSIEDLE MAJKÓW

Relacja projektowanego terenu ze śródmieściem

PLANOWANY
WĘZEŁ PRZESIADKOWY

STARE MIASTO

PLANOWANY
WĘZEŁ PRZESIADKOWY

STAN ISTNIEJĄCY
Ulica Wojska Polskiego, która umożliwia bezpośredni dostęp kołowy do terenu od strony
południowej stanowi jednocześnie główną barierę przestrzenną oddzielającą projektowaną
zabudowę od terenów ścisłego centrum miasta. Teren opracowania oddalony jest zaledwie
dziesięć minut spacerem od Rynku Starego Miasta, pięć minut od Nowego Rynku i
piętnaście minut, idąc wzdłuż Kanału, od Parku Miejskiego.
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3.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Schemat założeń projektowych
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3.2 PROJEKT ZESPOŁU ZABUDOWY W KONTEKŚCIE URBANISTYCZNYM
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3.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA TERENU 73 952 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 27 020 m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 89 282 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 23 773 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 23 159 m2

POW. CAŁKOWITA BIUR 25 381 m2
POW. CAŁKOWITA MIESZKAŃ 38 624 m2
POW. CAŁKOWITA  BUD. HOTELOWO – KONFERENCYJNEGO 16 292 m2
POW. CAŁKOWITA BUD.SPORTOWO – REKREACYJNEGO 4 024 m2
POW. CAŁKOWITA BUD. WYSOKIEGO 4 880 m2
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WIZUALIZACJA W1
Widok projektowanej zabudowy od strony południowo - wschodniej
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WIZUALIZACJA W2
Widok projektowanej zabudowy od strony południowo - zachodniej
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WIZUALIZACJA W3
Widok projektowanej zabudowy od strony północno - zachodniej
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WIZUALIZACJA 4
Widok projektowanej zabudowy od strony północno - zachodniej
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WIZUALIZACJA P1
Widok projektowanej zabudowy w kierunku kładki pieszo - rowerowej

21



WISTIL BIZNES PARK

WIZUALIZACJA  P2
Widok projektowanej zabudowy z dachu budynku sportowo rekreacyjnego
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WIZUALIZACJA P3
Widok projektowanej zabudowy z drugiego brzegu kanału Bernardyńskiego
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WIZUALIZACJA P4
Widok projektowanej zabudowy od strony ulicy Wojska Polskiego
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3.5 PRZYKŁADOWA ZABUDOWA BIUROWA

.

BUDYNEK BIUROWY B3– RZUT KONDYGNACJI PARTERU

BUDYNEK BIUROWY B1 – RZUT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNEK BIUROWY B1 – RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

BUDYNEK BIUROWY B3 – RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

B1

B2 B3 B4
BZ
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3.6 PRZYKŁADOWA ZABUDOWA MIESZKANIOWA

BUDYNEK MIESZKALNY M5 – RZUT KONDYGNACJI PARTERU

BUDYNEK MIESZKALNY M1&M2 – RZUT KONDYGNACJI PARTERU BUDYNEK MIESZKALNY M1&2 – RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

BUDYNEK MIESZKALNY M5 – RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

M2

M1

M4

M3

M5
M7

M6
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3.6 CENTRUM KONFERENCYJNO- HOTELOWE

RZUT KONDYGNACJI PARTERU RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

RZUT KONDYGNACJI PARTERU RZUT KONDYGNACJI PARTERU RZUT KONDYGNACJI PARTERU
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3.6 CENTRUM REKREACYJNO-SPOROTOWE

RZUT KONDYGNACJI PARTERU

RZUT KONDYGNACJI PIĘTRA
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3.9 PROPOZYCJA ETAPOWANIA INWESTYCJI
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M2

M1

M4

M3

M5

M7

M6
B1

B2 B3 B4 H

S

W

4.0 DANE LICZBOWE
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5.0 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1. Opinia geotechniczna dot. wstępnego rozpoznania warunków gruntowo – wodnych
wykonana przez Wiercenia i Opracowania Geologiczne „GEOPRACE” Roman
Piaseczny w maju 2016.

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.
Kalisz 2009.

3. Zintegrowany plan rzowoju obszarów miejskich i poprzemysłowych Miasta Kalisza do
roku 2020.

4. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce, Odbudowa i konserwacja. Tom 1 Miasta
Historyczne. Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1986 – Rozdział: Kalisz, autor:
Teresa Zarębska.
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