
 

1. Lokalizacja 
Teren objęty opracowaniem obejmuje działki nr ew. 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4 i 1857/5 
o łącznej powierzchni 25.239 m2 położone w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wał Okrężny/Trasa 
Nadwarciańska wraz z otoczeniem. Lokalizacja znajduje się w dzielnicy Zawarcie znanej 
obecnie z obiektów sportowych takich jak stadion żużlowy im. Edwarda Jancarza, kluby 
kajakowe – Admira i G'Power Gorzów Wlkp. Teren inwestycji położony jest na 
lewobrzeżnej terasie zalewowej rzeki Warta i od północy jest ograniczony wałem 
przeciwpowodziowym. Nie występują siedliska chronionych roślin, zwierząt lub grzybów. 
Od strony wschodniej znajduje się park otaczający eklektyczny pałacyk, obecnie Grodzki 
Dom Kultury, a od południa Trasa Nadwarciańska. Od zachodu sąsiedztwo stanowi 
chaotyczna zabudowa mieszkaniowo–warsztatowa, która zgodnie z ustaleniami planu 
miejscowego zostanie usunięta, a w jej miejscu powstanie zespół zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi. Podstawą decyzji urbanistycznych jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. - uchwała nr 
XXXVII/584 /2008 z dn. 25.06.2008 r. zgodnie z którym działki objęte inwestycją 
przeznaczone są na usługi publiczne UP i usługi z komunkację samochodową UP/KS. 
Aktualnie teren nie jest zagospodarowany, porośnięty krzewami i samosiejkami drzew. Z 
wstępnej opinii geotechnicznej wynika, że możliwe jest bezpośrednie posadowienie 
budynku na ławach i stopach fundamentowych. Poziom wód gruntowych nie utrudnia 
realizacji i eksploatacji zagłębionej części budynku o 1,2 m poniżej poziomu terenu. Na 
terenie znajduje się stanowisko archeologiczne-niezbędny jest nadzór archeologiczny w 
czasie wykonywania prac ziemnych. Obszar nie jset objęty ochroną konserwatorską. 
2. Opis rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych 
Koncepcja zakłada usytuowanie pomieszczeń Urzędu Skarbowego i Lubuskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w jednym obiekcie, usytuowanym na terenie oznaczonym w planie 
miejscowym jako UP, natomiast na terenie oznaczonym jako UP/KS zaprojektowany został 
parking ogólnodostępny i budynek usług komercyjnych w części zachodniej. Założeniem 
autorów jest aby budynek Urzędu Skarbowego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
nie dominował wysokością nad planowaną zabudową w sąsiedztwie dlatego jego bryła 
składa się ze skrzydeł o wysokości głównie 3 kondygnacji, z jednym skrzydłem 
(pomieszczenia LUCS) o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych (budynek śreniowysoki). 
Rozczłonkowana, niewysoka bryła wpisuje się w kontekst, a usytuowanie wejścia 
głównego i placu reprezentacyjnego stanowi nawiązanie do pasażu usługowego na 
terenie MW/U6. Kierunek pasażu jest kontynuowany także wewnątrz budynku przez ciąg 
komunikacyjny łączący wszystkie skrzydła budynku. Wejście główne od strony północno- 
zachodniej zostało zaakcentowane nadwieszoną częścią bryły. Zgodnie z koncepcją 
rzędna 0,00 na której znajdują się wejścia główne, hole i sale obsługi klientów znajdzie się 
na poziomie = 22,40 m.np.pm. Jest to także poziom placu przewidzianego na terenie PP3. 
Poziom parteru skrzydeł północnych i skrzydła wschodniego budynku zaprojektowany jest 
na rzędnej + 1,19 m z uwagi na wyższy poziom terenu w północnej części działki. Z uwagi 
na przyjętą rzędną 0,00=22,40 m.n.p.m. południowa część budynku zostanie wyniesiona 
ponad poziom terenu o ok. 1,8 m dlatego ekonomicznie i funkcjonalnie zasadne jest 
usytuowanie pod tą częścią budynku garażu (łącznie 73 miejsca postojowe). 
Pomieszczenia dodatkowe takie jak magazyny, garaże, archiwum zakładowe, agregat i 
strzelnica zostały usytuowane w wyodrębnionej bryłowo części budynku - skrzydło po 
stronie wschodniej z transparentnym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra. 
Pomieszczenia poszczególnych referatów i pionów organizacyjnych zostały zgrupowane, 
tworząc funkcjonalnie powiązane zespoły, do których zostały także zaprojektowane 
pomieszczenia sanitarne socjalne i archiwa podręczne. Usytuowanie magazynu 
depozytowego umożliwia wykorzystanie naturalnego spadku terenu dla uzyskania rampy 



rozładunkowej na wysokości 1,15 m nad terenem. Część parteru budynku mieszcząca 
pomieszczenia obsługi klientów i główne hole na poziomie 0,00 ma wysokość netto 370 
cm (brutto 4,93 m), sala obsługi Urzędu Skarbowego jako atrium o wysokości 3 
kondygnacji, pozostałe pomieszczenia o wysokości netto od  270 cm do 300 cm (sale 
konferencyjne, szkoleniowe, bruto 3,74 m). Pomieszczenia biurowe zostały ustuowane w 
skrzydłach budynku o elewacjach skierowanych głównie na wschód i zachód co 
zabezpiecza przed nadmiernym nasłoneczniem i przegrzewaniem pomieszczeń 
jednocześnie zapewniając atrakcyjny widok w kierunku rzeki Warty. Fasady od strony 
południowej zostaną wypoażone w przeszklenia antysolarne i wewnętrzne rolety 
umożliwiające kontrolowanie stopnia nasłonecznienia pokoi biurowych. Elewacje bez 
przeszkleń zostaną wykorzystane jako pionowe ogrody, które wraz z zielonymi dachami 
będą zatrzymywać wody opadowe poprawiając mikroklimat wokół budynku, sprzyjać 
egzystencji zarówno flory jak i fauny (ptaki, owady itd). Projekt zakłada także 
wprowadzenie zieleni do wnętrz: sala obsługi, klatka schodowa, hole na 2 piętrze. 
Pomiędzy północnymi skrzydłami budynku oraz od strony rzeki przewidziane jest 
usytuowanie powierzchniowych zbiorników retecjonujących wody opadowe, z których 
będzie zasilany system nawadniania terenu wokół budynku. Zbiorniki retencyjne wraz z 
towarzyszącymi nasadzeniami roślin trawiastych i bylin  będą  wzbogacać otoczenie 
budynku. Zagospodarowanie terenu uzupełniają elementy małej architektury jak ławki, 
maszty flagowe, wiaty dla rowerów, 2 altany śmietnikowe. Teren zostanie oświetlony 
masztami oświetleniowymi wys. 14 m, ponadto chodniki i place oświetlone słupkami o 
wysokości ok. 1,2 m, w posadzce placu pasma świetlne LED, ponadto oświetlone zostaną 
elewacje budynku z podkreśleniem „pionowych ogrodów” Oświetlenie będzie 
wykorzystywać źródła LED o temperaturze barwowej 3500-4000 K.
3. Założenia konstrukcyjne i materiałowe
Budynek zostanie posadowiony w sposób bezpośredni na żelbetowych stopach i ławach 
fundamentowych. Układ konstrucji zasadniczo 2 traktowy o rozpiętości 5,40 i 7,50 m, w 
części budynku układ 3 traktowy o rozpiętościach 5,40, 2,10 i 5,40 m. Ściany 
konstrukcyjne, słupy i podciągi monolityczne żelbetowe wykonywane in situ. Stropy oraz 
klatki schodowe z płyt żelbetowych prefabrykowanych. Elewacje z płyt 
włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej ocieplone płytami poliizocyjanuro 
wymi (PIR) o grubości 20 cm (λ=,022 /mK). Stropodachy o odwróconym układzie warstw, 
ocieplenie płyty PIR gr. min. 25 cm. Dachy w części jako „zielone” z warstwą wegetatywną 
i retencyjną umożliwiającą retencjonowanie do 80 l/m2 , w części pokryte membraną PVC 
(pod panelami fotowoltaicznymi). Posadzki w przestrzeniach ogólnodostępnych i w 
łazienkach z żywic epoksydowych zróżnicowane kolorystycznie na kondygnacjach. W 
pomieszczeniach technicznych, magazynowych,w garażu i na klatkach schodowych 
posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo, polerowane, barwione w masie. W 
pokojach biurowych wykładziny kauczukowe i dywanowe. Ściany działowe z płyt g-k na 
konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych 75 i 100 mm. Ściany pokoi od strony 
korytarzy częściowo (ok. 50-60 %) przeszklone od posadzki do wysokości 2,20 m. 
Wykończenie ścian w pomieszczeniach ogólodostępnych wykończone tynkiem gipsowym i
warstwą wierzchnią typu mikrocement, w pokojach biurowych tynkowane tynkiem 
gipsowym, w garżu i magazynach bez tynku malowane. W pokojach biurowych, 
łazienkach, pom. socjalnych, a także w holach i na korytarzach podwieszane sufity 
modułowe, pełne z wełny mineralnej i ażurowe. Balustrady ze stali nierdzewnej 
satynowanej, wypełnienia szklane – szkło laminowane folią pvb. Pochwyty z pręta 50 mm 
z drewna klejonego (dąb, klon).
4. Instalacje wewnętrzne
Budynek zostanie wyposażony w wewnętrzne instalacje sanitarne : ciepłej i zimnej wody 
użytkowej (12 m3 /d), hydrantową (2/s + ew.układ podnoszący ciśnienie), kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania zasilanego kotłownią gazową 



(450 kW), wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej -kanały prowadzone w 
szachtach pionowych i w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, centrale z rekuperacją 
(75 % odzysk) i z powietrznymi pompami ciepła,
instalacje elektryczne : gniazd i oświetlenia podstawowego i awaryjnego (P=220 kW), 
zasilanie awaryjne (agregat), teleinformatyczne (zgodnie z wytycznymi Departementu 
Informatyzacji Ministerstwa Finansów – Standard obiektów przetwarzania danych), 
sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji napadu i włamania, monitoringu, kontroli 
dostępu, odgromową, fotowoltaiczną (125 kW), audio, przyzywową. Budynek zostanie 
wyposażony w system integrujący instalacje wewnętrzne (BMS) umożliwiając ich 
współpracę i monitorowanie.
5. Efektywność energetyczna budynku 
Zmniejszenie strat ciepła zostanie osiągnięte dzięki usytuowaniu większości pomieszczeń 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w strefach oddzielonych od ścian zewnętrznych, lub 
przy ścianach zewnętrznych bez okien. W celu zwiększenia efektywności energetycznej 
budynku przewidziane jest zastosowanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z 
rekuperacją (75 %) oraz z powietrznymi pompami ciepła. Na części dachów o łącznej 
powierzchni 1160 m 2  zostaną usytuowane panele fotowoltaiczne o mocy do 125 kW. 
Energia elektryczna uzyskana z paneli zostanie wykorzystana do oświetlenia pomieszczeń
garażu, magazynów, komunikacji, pomieszczeń sanitarnych technicznych i socjalnych bez 
okien(ograniczenie strat ciepła), a także do ogrzewania pomieszczeń. Dla 
zaprojektowanych przegród zewnętrznych współczynniki Uc   będą znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych obowiązujących od 2021 r. i wyniosą maksymalnie :

 ściany zewnętrzne nieprzezroczyste : 0,114 W/m2K
 stropodach :                                         0,080 W/m2K 
 posadzki na gruncie :                           0,106 W/m2K
 fasady szklane i okna :                         0,700 W/m2K

Opisane powyżej rozwiązania zapewniają osiągnięcie wskaźnika zapotrzebowania na 
energię pierwotną (EP) maks. 9,80 kWh/m2 rok.
6. Obsługa komunikacyjna i parkingi 
Wejście główne do budynku zostało zaprojektowane od strony zachodniej z placu 
reprezentacyjnego usytuowanego na osi pasażu wyznaczonego w planie miejscowym na 
terenie MW/U6, od strony wschodniej zaprojektowane jest wejście do skrzydła 
mieszczącego LUCS oraz obsługa magazynów i garaży. Dojazd na parkingi, a także 
dojazd pożarowy zapewnione są poprzez wyznaczone planem miejscowym drogi 
dojazdowe KD3, KD4 i KD5, z których zaprojektowane zostały zjazdy na 3 zespoły miejsc 
postojowych (51 m.p.) po stronie północnej i wschodniej budynku, na parking 
ogólnodostępny (128 m.p.) w południowej części terenu oraz wjazd do garażu pod 
budynkiem (73 m.p.). Łącznie zaprojektowane zostały 252 miejsca postojowe (w tym 20 
m.p. dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, rozmieszczone w każdym zespole).  
Powierzchnia parkingów na terenie i garażu wynosi razem 9286,8 m  2. W sąsiedztwie 
skrzydła wschodniego (PM) został usytuowany ogrodzony i monitorowany parking 
dozorowany – 11 m.p. oraz 3 miejsca postojowe dla samochodów TIR i podjazd do rampy 
rozładunkowej. Nawierzchnie placów manewrowych, dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszych zostaną wykonane z kostki granitowej natomiast miejsca postojowe nawierzchnie
z ażurowych płyt betonowych. Nawierzchnia placu reprezentacyjnego z płyt granitowych 
200 x 100 cm w 3 odcieniach szarości. Parkingi zostaną wyposażone w 3 stacje ładowania
pojazdów elektrycznych. Zaprojektowane zostały 2 wiaty na rowery po zachodniej i 
wschodniej stronie budynku.
7. Ochrona przeciwpożarowa
Część biurowa budynku o wsokości od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych zalicza się do 
budynków średniowysokich ZL III. Część biurowa zostanie podzielona na 3 strefy 
pożarowe o powierzchni poniżej 8.000 m2 każda : 1 strefa część południowa, 2 strefa – 



skrzydło mieszczące pomieszczenia LUCS, 3 strefa – 2 skrzydła północne. Ponadto w 
budynku będą wydzielone 2 strefy PM : część magazynowa z archiwum zakładowym 
(skrzydło wschodnie) oraz garaż pod południową częścią budynku. Wydzielone pożarowo 
będą także pomieszczenia techniczne takie jak rozdzielnia elektryczna, serwerownia, 
hydroforownia, archiwum zakładowe, centrale wentylacyjne, kotłownia gazowa. W 
budynku zaprojektowane zostały poziome drogi ewakuacyjne o szerokości min. 180 cm 
natomiast pionowe drogi stanowią wydzielone pożarowo i zabezpieczone przed 
zadymieniem klatki schodowe (grawitacyjne usuwanie dymu). Przewidziane jest 
wyposażenie wszystkich stref  w system alarmu pożarowego i instalację hydrantową 
wewnętrzną ponadto garaż będzie wyposażony w instalację usuwania dymu.
Wymagane jest zapewnienie dostępu wozów bojowych PSP do elewacji kondygnacji 
nadziemnych (dłuższy bok lub min. 30 % obwodu) każdej strefy pożarowej co jest 
zapewnione z zaprojektowanego układu komunikacyjnego wokół budynku. Do celów 
zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane są hydranty zewnętrzne o wydajności min. 20 
l/s. usytuowane w odległości max. 75 m od budynku. W celu spełnienia w.w. warunków 
konieczna jest rozbudowa sieci wodociągowej z hydrantami o wymaganej wydajności.
8. Zestawienie powierzchni:

 Powierzchnia zabudowy :                                                     4.288,00 m2

 Powierzchnia netto kondygnacji garażu :                             2.481,79 m2 
 Powierzchnia netto Urząd Skarbowy :                                  9.821,90 m2 
 Powierzchnia netto Lubuski Urząd Celno-Skarbowy :          2.579,90 m2 
 Kubatura :                                                                           56.779,00 m3            

         


