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Zagospodarowanie

Projektowane

Projektowane

Wyniesione skrzyżowanie

Mała architektura
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Droga wewnętrzna
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Ścieżka rowerowa
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Place do zaprojektowania

rajowej

Ścieżki piesze - posadzka

Skwery do zaprojektowania

al. Armii K

Ścieżki piesze - naw. parkowa

Tereny sąsiednie do zaprojektowania

Ścieżki piesze - naw. bezpieczna

INWESTOR:

Zmiana organizacji ruchu na ul. Broniewskiego
- poprowadzenie ddr po jezdni ul. Broniewskiego
- powiększenie azylu na przejściu dla pieszych przez
ul. Elbląską
- pas do prawoskrętu w ul. Elbląską

Projektowana droga wewn. w rezerwie na drugą
jezdnię ul. Broniewskiego
- dojazd w razie pożaru
do szkoły i przedszkola
- parking dla ok 100 pojazdów
- droga rowerowa

Projektowany zieleniec w rezerwie na drugą jezdnie
ul. Broniewskiego

NAZWA
INWESTYCJI:

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym
nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych
wybranych ulic w Warszawie - część A
Zadanie nr 7: Broniewskiego - Krasińskiego
Data:

FAZA PROJEKTU:

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna

TYTUŁ RYSUNKU:

ul. Broniewskiego - Plan sytuacyjny
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