1. Drewniane siedziska zainstalowane przy
betonowych murkach oporowych. Ławki wg wzoru
wybranego dla renowacji ciągu Alei Racławickich –
wzór wyposażony w podłokietniki.
W ramach projektu: Tymczasowa instalacja
drewnianego mebla: ławki z podestem i rampą
wjazdową na górny poziom placu, do czasu
rozpoczęcia modernizacji przestrzeni Placu Rady.
2. Zadaszenie, parsol – lekka konstrukcja tworząca
znak rozpoznawalny, znak w przestrzeni i
stanowiąca zadaszenie dla rampy.
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3. Konstrukcja zadaszenia rampy i siedziska jako
dodatkowe zdefiniowanie fragmentu przestrzeni
i nośnik identyfikacji osiedla. Chroni przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
doświetla plac, umożliwia tymczasowe ekspozycję
po stronie ciągu pieszego Alei.
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A
Mała architektura – propozycje rozwiązań
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1-2. Drewniane wygodne siedzisko, będące
jednocześnie osłoną konstrukcji oporowej
betonowego muru.
3. Przykład wielofunkcyjego siedziska ze
zintegrowanym oświetleniem –poprawa
bezpeiczeństwa i idenyfikacji miejsca.
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B
Projektowane meble miejskie
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1-2. Układ schodów, połączonych ze schodami
terenowymi, murkami z siedziskami
i nasadzeniami drzew tworzy łagodne przejście
w przypadku dużych różnic poziomów,
jednocześnie pozwala na stworzenie strefy
aktywności i rekreacji.
Łączenie schodów terenowych z siedziskami
pozwala jednocześnie wykorzystać różnicę
poziomów przy Placyku Rady dla stworzeni rodzaju
widowni dla wydarzeń mających mieć miejsce na
placu.
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Rozwiązania schodów i schodów terenowych

C

1-2. Propozycja rozwiązań z wodoprzepuszczalnej
ekologicznej posadzki, przerastającej zielenią w
miejscach usuniętych nawierzchni wzdłuż pasażu
i na Placu Rady. Zrównoważone rozwiązania
zwiększające udział zieleni w twardej, miejskiej
przestrzeni, wpływający na poprawę infiltracji
wód opadowych do gruntu, sprzyjający również
zwiększaniu bioróżnorodności i funkcjonowaniu
miejskiego ekosystemu. Posadzka posiada
wbudowane odsłonięte korytko odprowadające
wodę do przestrzeni rozsączacej i kanalizacji
(wodę z poidełka, położonego na szczycie rampy /
schodów prowadzących na poziom Pasażu).
3. Posadzka z kostki betonowej z szerokimi
spoinami, wypełnionymi przepuszczalną zasypką.
Takie rozwiązanie pozwala na swobodną inflrację
wód opadowych odprowadzanych z chodnika.
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D
Wykończenie nawierzchni - rozwiązania
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1. Podest z drewna egzotycznego, odporny na
wpływy atmosferyczne, stanowiący przedpole
nowego lokalu Biblioteki dzielnicowej
i jednocześnie pozwalający na ożywienie ważnego
narożnika Alei oraz u. Sowińskiego.
2. Zróżnicowanie materiałowe stref o odmiennej
funkcji. Plac wykładany, wielkoformatowymi
płytami betonowymi o wierzchniej warstwie
uszlachetnianej kruszywem naturalnym.
3. Uszlachetnienie nawierzchni poprzez dodanie
malowanych elementów graficznych.
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E
Wykończenie nawierzchni - materiały
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1. Ujęcie wodny pitnej, zasilanej z wodociągu
miejskiego na poziomie górnego pasażu,
jednocześnie wyznacza początek rampy.
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2. Inny przykład użytkowego punktu wodnego – tzw.
„poidełka”.
3. wielofunkcyjnego podestu z betonu
architektonicznego, wyposażonego w gniazda
dla podkonstrukcji i podłącza elektryczne,
umieszczonego na tle okazałego drzewa
rosnącego w sąsiedztwie bramy na teren kościoła.
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Aranżacja aktywności i infrastruktura

1-2. Projektowana zieleń w nieckach infiltracyjnych
jest integralnym elementem zrównoważonego
systemu drenażu miejskiego. Celem rozwiązania
jest zatrzymanie wody deszczowej w obszarach
nasadzeń oraz umożliwienie częściowej infiltracji
do gruntu przed odprowadzeniem nadmiaru wody
do miejskiej kanalizacji deszczowej. Konieczne
jest zaprojektowania odpowiednich spadków
i przyłączenia układu do systemu kanalizacji
miejskie.
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Projektowane powierzchnie zielone - rozwiązania
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