
KONCEPCJA ARANŻACJIZIELENI WZDŁUŻ

AL. JANA PAWŁA II

PLANSZA

NR.

KONCEPCJA ARANŻACJI ZIELENI WZDŁUŻ ULIC:

AL. JANA PAWŁA II

TYTUŁ RYSUNKU

AUTORZY PROJEKTU

SKALA RYSUNKU

USZCZEGÓŁOWIONA KONCEPCJA

ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO ALEI

 JANA PAWŁA II

M I R O S ŁA W  S Z T U K A
AGNIESZKA WOJCIULA
AURELIA JURASZYŃSKA
W I O L E T T A  R U S E K
E W A  W I L H E L M I
G R Z E G O R Z  K O P A C Z

1:500

LEGENDA

0 5 10 30 4020

OPIS

UL. OGRODOWA - UL. GRZYBOWSKA

Przekrój ulicy pozostaje niezmieniony, w większości
kształtuje się 2x3. Zielone torowisko kończy się na
wysokości ul. Elektoralnej następnie pozostanie jak
obecnie - betonowe. Takie rozwiązanie pozwala użyć
torowiska jako pasa awaryjnego dla pojazdów
uprzywilejowanych.

Dwukierunkowa droga dla rowerów po obu stronach ulicy
- nowoprojektowana po stronie wschodniej.

Szerokie chodniki pod pierzejami budynków zapewniają
swobodny dostęp do lokali usługowych i biurowców.
Elementy małej architektury ulokowane będą wzdłuż
ciągów pieszych.

Przestrzeń przed Halą Mirowską jest dość szczególnym
elementem tego odcinka ulicy. Przed budynkiem
powstanie rozległy plac z nawierzchnią kamienną
rozciągającą się przez jezdnię do istniejącego placu po
zachodniej stronie ulicy. Obecnie, przystanki tramawajowe
znajdujące się w tym rejonie a także rozejścia dla pieszych
są bardzo zatłoczone i przez to utrudniona jest na nich
komunikacja. Stwarza to niejednokrotnie sytuacje
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego. Jest to
szczególnie groźne ze względu na fakt, że z tych
przystanków korzysta bardzo dużo osób starszych z
trudnościami w poruszaniu się. Po przeprowadzeniu placu
przez ulice ruch w tym obszarze będzie wymagał
dodatkowych sygnalizacji świetlnych tak aby stworzyć
bezpieczne warunki do przesiadek bez narażania pieszych
na kolizje z pojazdami. Dostęp do przystanku będzie
swobodny i takie rozwiązanie będzie również umożliwiało
oczekiwanie na tramwaj na placach wokół ulicy bez
tłoczenia się na przystanku.

Na środku placu pojawi się kompozycja z 8 dużych drzew
rzucających cień platany klonolistne Platanus acerifolia.
Przestrzeń pod nimi oraz wzdłuż Al. Jana Pawła w kierunku
centrum przeznaczona będzie na handel kwiatami, jak
dotychczas. Tak ie ukształtowanie placu da możliwość
dowolnej aranżacji stoiskami.

Aby zachować spójność nawierzchni na placu
przebiegająca przez jego obszar droga dla rowerów będzie
wydzielona za pomocą oznakowania punktowego - kocich
oczek.

Na tym odcinku zostanie też przesunięta stacja Veturilo.

Szpalery drzew zostaną uzupełnione nowymi nasadzeniami
dużych drzew z gatunku platan klonolistny Platanus
acerifolia. Pod drzewami i na obszarach zieleni buforowej
najczęściej obecnie zagospodarowanych trawnikami
pojawią sie nasadzenia zieleni strukturalnej z krzewów
ozdobnych i bylin, np. irgi (Contoneaster lucidus),
berberysy (Berberis thunbergii), oliwnik (Eleagnus
angustifolia), tamaryszek (Tamarix pentandra), rokitnik
(Hippophae rhamnoides), kosodrzewina (Mugus mugo),
jałowiec (Juniperus Sp.), czy róże (Rosa rugosa) byliny
dodadzą dodatkowej struktury i kolory nasadzeniom.
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