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Nowy budynek Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 
Gorzowie Wielkopolskim będzie wyjątkową realizacją. Nowa siedziba ważnej instytucji z zakresu 
Krajowej Administracji Skarbowej stanie się z pewnością ważnym miejscem dla wszystkich 
mieszkańców. Jednocześnie lokalizacja budynku na południowym nadbrzeżu Warty stwarza 
możliwość budowania niezwykle ciekawej realizacji przestrzennej, która zmieni oblicze tej części 
Miasta i może zapoczątkować jej rozwój i przekształcenie. Naszą ideą było stworzenie budynku, 
który będzie praktyczny i funkcjonalny. Budynku który stworzy przyjazne i zdrowe środowisko 
pracy dla wszystkich użytkowników, ale też obiektu harmonijnie wpisanego w otaczający 
krajobraz i w pełni korzystającego z wyjątkowej nadrzecznej lokalizacji. 

 
Zagospodarowanie terenu 
Budynek zlokalizowano na lewym, południowym brzegu rzeki Warty, na działce z doskonałą 

ekspozycją od strony centrum Gorzowa. Bezpośrednia okolica historycznie nie była nigdy 
intensywnie zabudowana, zachowując naturalny charakter krajobrazu. Planowana zabudowa 
stworzy na Zamościu kameralną dzielnicę o 4-5 kondygnacyjnej skali a projektowany budynek 
znajdzie się na skraju planowanego układu urbanistycznego, na styku z parkiem wokół Willi 
Pauckscha. Lokalizacja bezpośrednio przy rzece umożliwia podziwianie panoramy miasta.  

Lokalizacja Urzędów wraz z pobliskim klubem sportowym i terenami zieleni pozwoli 
stworzyć nad rzeką tętniący życiem bulwar. Stanie się on atrakcyjnym, krajobrazowym 
uzupełnieniem miejskiego Bulwaru Nadwarciańskiego.  

Lokalizacja budynku na działce i jego kształt tworzą trzy główne przestrzenie urbanistyczne. 
Pierwszą, bezpośrednio dostępną z bulwarów jest plac reprezentacyjny, umożliwiający 
przeprowadzenie uroczystości, a na co dzień będący jednym z wejść do budynku. Drugi plac, 
znajdujący się niżej, od strony planowanej zabudowy to plac miejski o bardziej pragmatycznym 
przeznaczeniu. To od tej strony prawdopodobnie dotrze większość osób odwiedzających Urzędy, 
zostawiając samochody lub rowery czy idąc z przystanków komunikacji miejskiej. Trzecia 
przestrzeń to publiczny park po wschodniej stronie działki, dostępny z poziomu bulwarów, 
otwierający widok na Willę Pauckscha i dalej na olbrzymi Obszar Krajobrazu Chronionego Dolina 
Warty i Dolnej Noteci.  

Druga działka, sąsiadująca z wiaduktem trasy DK22 została przeznaczona na parking 
wielopoziomowy oraz tereny zieleni. Budynek parkingu usytuowano maksymalnie blisko 
wiaduktu aby stworzyć rodzaj bufora przed hałasem.  Pomiędzy parkingiem a budynkiem 
Urzędów ukształtowano teren zielony biegnący w kierunku wschodnim a następnie w formie 
skarpy wspinający się na dach parkingu. Od strony miasta zatem budynek ma fasady nawiązujące 
do architektury Urzędów natomiast od strony naturalnego krajobrazu – staje się wzgórzem 
uformowanym w sposób niemal naturalny. 

Przewidywany napływ osób odwiedzających i pracujących w budynku Urzędów nastąpi od 
strony zachodniej natomiast projektowany układ drogowy daje możliwość odseparowania ruchu 
samochodów ciężarowych i zapewnienie im dostępu od wschodu. Z tej strony zlokalizowano 
strefy parkowania i kontroli tych pojazdów.  

Projekt zakłada wkomponowanie budynków w krajobraz w sposób maksymalnie 
harmonijny. Grupy zieleni znajdujące się na placach wejściowych w dużej mierze wykorzystują 
istniejące drzewa a park znajdujący się po stronie wschodniej odtwarza naturalny dla tego 
obszaru charakter łęgów jesionowo-wiązowych z silnie rozbudowaną warstwą krzewów 
obejmującą takie gatunki jak czeremcha, bez czarny, trzmielina pospolita czy derenia świadwy. 
Naturalne w tych obszarach gatunki roślin  tworzą bogatą i zróżnicowaną warstwę runa 
wykazującą wyraźną zmienność sezonową.  

Część parku znajdującą się poza obszarem ochrony wałów powodziowych przeznaczono na 



 

3 
 

naturalne zbiorniki retencyjne, okazjonalnie wypełniające się wodą deszczową. Zastosowanie 
tego rozwiązania wspiera proces tzw. „małej retencji” pozytywnie wpływającej na lokalny 
mikroklimat, poziom wilgotności powietrza a także obniżenie temperatury w najgorętszych 
porach roku. 

 
Rozwiązania Funkcjonalne 
Budynek został zaplanowany jako układ trzech zestawionych ze sobą trapezoidalnych brył 

o wysokości od 3 do 5 kondygnacji. W wyższych częściach budynku, od strony rzeki zostały 
rozlokowane pomieszczenia Urzędu Skarbowego, a w niższej części położonej od strony 
południowej pomieszczenia Urzędu Celno-Skarbowego. Wejście do budynku zostało rozwiązane 
na dwóch poziomach od strony placu miejskiego i dojścia z parkingu (poziom niższy) oraz z 
poziomu nadrzecznego bulwaru (poziom wyższy). Oba wejścia prowadzą do wielopiętrowego 
otwartego hallu – „serca budynku”, w którym zlokalizowano ozdobną klatkę schodową łączącą 
oba poziomy przyziemia oraz główny trzon windowy. Wokół hallu rozlokowano większość 
pomieszczeń dostępnych dla interesantów. 

Poziom 00 
Na poziomie przyziemia niższego zlokalizowano główne wejścia do obu Urzędów oraz sale 

szkoleniowe. Północna część budynku na tym poziomie została częściowo ukryta pod nasypem 
(wyrównanie terenu do poziomu bulwaru) i w tej części zostało umieszczone archiwum 
zakładowe oraz główne pomieszczenia techniczne. W części Urzędu Celno-Skarbowego na tym 
poziomie zlokalizowano część wejściową oraz większość pomieszczeń dostępnych dla 
interesantów. W części południowo zachodniej tego skrzydła wydzielono niezależną część 
magazynowo-gospodarczą, w której zlokalizowano magazyny depozytowy (wyposażony w dok 
załadowczy), magazyn egzekucji oraz pomieszczenia służby dyżurnej i magazyn broni. W tym 
rejonie znajduje się plac gospodarczo-manewrowy przy którym ulokowano wydzieloną części 
trafostacji, agregatu i śmietnika. 

Poziom 01, 02, 03, 04 
Sala obsługi podatnika została zlokalizowana na poziomie wyższego przyziemia (poziom 01) 

wraz z pomieszczeniami działu obsługi bezpośredniej. Można się do niej dostać bezpośrednio z 
wejścia na tym poziomie lub poprzez główną komunikację z hallu dolnego. Na tym poziomie 
zlokalizowano także pomieszczenia biurowe obu Urzędów oraz zespół biur dla Naczelników w 
części frontowej Urzędu Celno-Skarbowego. Pomieszczenia biurowe poszczególnych referatów 
w obu urzędach zostały zlokalizowane na poziomach 01, 02 i 03. Wszystkie biura odznaczają się 
bardzo dobrym doświetleniem naturalnym, a większość z nich będzie posiadała ciekawe widoki 
na rzekę, zieleń lub plac. Każda z części jest wyposażona w doświetlające atrium wyposażone 
doświetlające części komunikacyjne. Na poziomie 02 w części Urzędu Celno-Skarbowego 
zlokalizowany jest zespół strzelnicy oraz dział IT. W najwyższej środkowej części budynku znajduje 
się zespół gabinetów dla naczelników urzędu skarbowego, pokój gościnny oraz taras 
reprezentacyjny z widokiem na rzekę i Miasto. 

Parking przeznaczony dla ok. 325 samochodów został rozwiązany jako niezależny 
trzykondygnacyjny obiekt zlokalizowany na wyznaczonej działce od strony południowej. Parking 
jest rozplanowany na prostym obwodowym planie z centralnym zielonym dziedzińcem o funkcji 
retencyjnej. W ramach parkingu przewidziano lokalizację wydzielonego 4-o stanowiskowego 
garażu dla Działu Wsparcia. Na działce parkingu w sąsiedztwie placu gospodarczo-manewrowego 
zaprojektowano wydzielony, dozorowany parking dla działu egzekucji .Pozostała część działki 
została zagospodarowana jako teren zielony z istniejącymi drzewami oraz rozszerzenie 
wejściowego placu miejskiego przed budynkiem urzędu. Teren pomiędzy urzędem a parkingiem 
stanowić może rezerwę na lokalizację niewielkich funkcji o charakterze komercyjnym.  
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Architektura budynku, opis materiałów elewacyjnych i wykończeniowych 
Nowa siedziba Urzędu Celnego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego będzie 

budynkiem o nowoczesnej i unikalnej ale stonowanej architekturze. Jej zadaniem jest wyrazić 
solidność i powagę instytucji skarbowej ale również podkreślić wiarygodność i otwartość. Poprzez 
starannie opracowany układ przestrzenny przyziemia budynek otwiera się na przestrzeń 
publiczną obu placów, bulwarów nadrzecznych oraz przyległego parku. Szerokie podcienie 
tworzą zapraszające arkady wejściowe. Głównym motywem tworzącym fasady budynku jest 
lekko uskakująca masywna rama wykonana z cegły, tworząca duże okna. Elewacja oplatająca 
poszczególne piętra tworzy wstęgi o delikatnie zróżnicowanym charakterze zmieniającym się ku 
górze. 

Podstawowym materiałem kształtującym fasady budynku jest cegła - tradycyjny materiał 
użyty do stworzenia nowoczesnej bryły o wyrazistym charakterze. Nietypowy charakter elewacji 
wynika z użycia cegieł z niewielkimi wgłębieniami w zewnętrznym licu. Motyw wgłębień został 
zaczerpnięty z inspiracji jakimi są otwory po tzw. „świdrach ogniowych” w ceglanych murach 
historycznych obiektów. W Gorzowie Wielkopolskim otwory te występują w ścianach 
zewnętrznych katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi wstęgami na poszczególnych poziomach 
uzyskano poprzez zmieniającą się Ilość wgłębień. Na dolnych kondygnacjach w każdej cegle 
znajduje się od czterech do pięciu otworów, powodując większy światłocień i optycznie 
przyciemniając ścianę. Im wyżej tym otworów jest mniej a powierzchnia ściany gładsza i 
jaśniejsza. Poza wgłębieniami zmienia się także tektonika elewacji. Zygzakowata linia fasady jest 
bardziej wypukła w przyziemiu i wyrównuje się ku górze czerpiąc inspirację z gotyckich przypór 
wysokich konstrukcji murowanych. 

 
Opis konstrukcji i technologii realizacji 
Modułowa struktura budynku została zaprojektowana tak, aby umożliwić maksymalną 

elastyczność w kształtowaniu układu przestrzennego a także ewentualnej późniejszej 
reorganizacji. Konstrukcja budynku została zaprojektowana jako żelbetowa monolityczna w 
układzie słupowo- płytowym. Powtarzalny układ dopuszcza częściową lub całkowitą  
prefabrykację elementów żelbetowych co pozytywnie wpływa na czas realizacji obiektu. 

Modułowa konstrukcja umożliwia także opcjonalną prefabrykację w systemie mieszanym 
żelbetowo-drewnianym. Redukcja zużycia żelbetu ma długofalowo pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne, a wykorzystanie drewna w kształtowaniu konstrukcji budynku jest jedną z 
bardzo ciekawych alternatyw.  

 
Rozwiązania instalacyjne 
Instalacje wodno-kanalizacyjne 
Budynek będzie zasilany w wodę zimną z sieci miejskiej. Instalacja zostanie zaprojektowana 

w sposób uwzględniający oszczędność energii jak i ograniczającą wypływ wody z zachowaniem 
stosownych wymagań. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w układzie grzewczym 
budynku. W instalacji kanalizacji sanitarnej zakłada się wykorzystanie wody deszczowej do 
spłukiwania toalet.  

W bilansie wody deszczowej dążyć się będzie do maksymalnego zachowania jej na terenie 
działki (z możliwością zrzutu w przypadkach awaryjnych). Woda będzie gromadzona w otwartym 
terenie zielonym z niewielkimi zbiornikami otwartymi na zasadzie bioretencji (magazynowanie i 
rozsączanie) oraz w kanałach deszczowych obsługujących budynek. Będzie ona wykorzystywana 
na cele utrzymania zieleni i utrzymania czystości terenów otwartych. Woda posiadająca 
zanieczyszczenia będzie podczyszczana z zanieczyszczeń t.j. substancje mineralne i 
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ropopochodne przed jej retencjonowaniem. 
Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacja 
Zakłada się, że odstawowym źródłem ciepła dla budynku będzie zespół odwracalnych pomp 

ciepła ze źródłami gruntowymi, wspomaganych przez ciepło z sieci miejskiej lub kotłownię 
gazową szczytową z kotłami kondensacyjnymi. Układ uzupełniony będzie próżniowymi 
kolektorami słonecznymi zainstalowanymi na dachu budynku biurowego. Instalacja będzie 
dostarczać niskoparametrową wodę grzewczą do systemów grzewczych t.j.: ogrzewania 
płaszczyznowego i ewentualnych wspomagających ogrzewanie klimakonwektorów, systemów 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody. 

W instalacji chłodniczej jako podstawowe źródło chłodu dla budynku będą wykorzystywane 
te same pompy ciepła uzupełnione tradycyjnym systemem chłodniczym z agregatami 
chłodniczymi usytuowanymi na dachu budynku (taras techniczny). Chłodzenie pomieszczeń 
będzie realizowane głównie płaszczyznowo poprzez rurociągi instalacji grzewczej, z 
uzupełnieniem systemu przez klimakonwektory. Chłód do systemów wentylacyjnych dostarczany 
będzie przez autonomiczne centrale wentylacyjne wyposażone w pompy ciepła (zabudowane w 
urządzeniach). 

Instalacja wentylacji realizowana będzie przez centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 
z wysokosprawnymi wymiennikami odzysku ciepła i pompą ciepła powietrzną zapewniającą 
odzysk ciepła i chłodu z powietrza wyciągowego. Dodatkowo przewiduje się system 
przewietrzania nocnego przestrzeni korytarzy i atriów (naturalna wentylacja wspomagana). 

Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
Zasilanie budynku będzie realizowane z sieci miejskiej i wspomagane instalacją 

fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu budynku parkingu. Dla wskazanych odbiorów zapewnia 
się zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych. Oświetlenie pomieszczeń i terenu 
realizowane będzie poprzez energooszczędne lamy typu LED z zastosowaniem czujników 
pomiaru i regulacji natężenia oświetlenia. Budynek będzie wyposażony w niezbędne instalacje 
niskoprądowe oraz system sterowania i regulacji. 

 
ROZWIĄZANIA OBNIŻAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII (EKOLOGICZNOŚĆ BUDYNKU) 
Rozwiązania architektoniczne: 
 prosta, zwarta bryła budynku, 
 zastosowanie dobrej izolacyjności termicznej przegród budowlanych pełnych, 
 zastosowanie wysokiej jakości oszklenia z dobrymi parametrami izolacyjności termicznej 
i ograniczonej transmisji promieniowania słonecznego do budynku, 
Rozwiązania Instalacyjne: 
 wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania toalet oraz - do podlewania zieleni i 
utrzymania terenów otwartych 
 całoroczne ogrzewanie budynku poprzez układy odnawialnych źródeł ciepła 
wykorzystujących grunt jako dolne źródła ciepła, 
 zastosowanie energii chłodniczej pasywnej (z gruntu) przy wytwarzaniu wody chłodniczej, 
 zastosowanie przewietrzania nocnego do obniżenia kosztów chłodzenia obiektu. 
 zastosowanie fotowoltaiki jako częściowego źródła energii elektrycznej. 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań instalacyjnych i architektonicznych budynek będzie 

spełniał wymagania dla budynku wysokoenergooszczędnego z możliwością uzyskania certyfikatu 
środowiskowego (wg wybranego systemu). Kluczowe jest tu osiągnięcie wysokich parametrów 
użytkowych oraz zminimalizowanie kosztów utrzymania w cyklu życia budynku. Budynek zapewni 
dobre, zdrowe i przyjazne miejsce pracy dla wszystkich jego użytkowników.  


