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Projekt nr 4
ZAPLANOWANE FUNKCJE SPOŁECZNE
W granicach opracowania Projektu nr 4 zlokalizowano funkcje społeczne:
ul. Północna 23

ul. Zachodnia 56

Placówka opiekuńczo- wychowawcza

Mieszkanie chronione

Świetlica Podwórkowa

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Zachodnia 60

ul. Pomorska 11

Przychodnia Stomatologiczna ZOZ

Świetlica środowiskowa z funkcjami

ul. Próchnika 11

terapeutycznymi

Przychodnia Śródmieście ZOZ

ul. Wschodnia 20
Placówka opiekuńczo - wychowawcza
ul. Wschodnia 35
Mieszkanie chronione
ul. Wschodnia 42
Mieszkanie chronione
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5

MAPA - KOLEJNA STRONA

Kwartał Nowomiejska/Północna/Wschodnia/Pomorska

Uzupełnienie zabudowy - ul. Nowomiejska 7, ul. Północna 15
Lokalizacja parku kieszonkowego na części posesji ul. Wschodnia 20, ul. Wschodnia 24
Zagospodarowanie przestrzenne narożnika pn.-wsch. skrzyżowania ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej (ul. Wschodnia 24/ul. Pomorska 14)
z wykorzystaniem istniejącej zabudowy oficyn.
Lokalizacja parkingu wielopoziomowego Pl. Wolności 10/11.
Nasadzenia zieleni w ul. Wschodniej: od strony wschodniej- zieleńce z niskimi krzewami otoczone niskim stalowym płotkiem
ochronnym, oraz drzewa wysokie. Po przeciwnej stronie (zachodniej) - nasadzania zieleni wysokiej w kratach.
Nasadzenia zieleni w ul. Północnej: zieleńce z niskimi krzewami otoczone niskim stalowym płotkiem ochronnym, oraz zieleń wysoka
Oświetlenie ul. Wschodniej: lampy miejskie na linkach podwieszonych do elewacji budynków

MAPA I WIZUALIZACJE - KOLEJNE STRONY

Mapa:
Kwartał: Nowomiejska/Północna/Wschodnia/Pomorska

Wizualizacja:
Przejścia dla pieszych. Skrzyżowania ulicy: Północnej i Nowomiejskiej
oraz Nowomiejskiej i Ogrodowej

Kwartał: Zachodnia/Ogrodowa/Nowomiejska/Legionów
Nasadzenia zieleni: podwójny pierścień drzew wysokich w kratach, z jednoczesnym zachowaniem całego obecnego
drzewostanu.
Modyfikacja postumentów kolumnad od strony północnej i układu prześwitów w kolumnadzie tak aby dostosować
i ułatwić ruch pieszy w związku z nowa lokalizacją przystanków
• W części południowej - fontanna z dyszami w posadzce placu

Kwartał: Zachodnia/Legionów/Piotrkowska/Próchnika
Uzupełnienia zabudowy
Lokalizacja parkingu wielopoziomowego z usługami w parterze ul. Zachodnia 50/52
Utworzenie pasażu wewnątrz kwartału (budowa ciągu pieszo-rowerowego z możliwością dojazdu samochodowego
dla mieszkańców) pomiędzy nieruchomościami: ul. Piotrkowska 3, Pl. Wolności 2, ul. Zachodnia 54.
Program pasażu obejmuje zróżnicowane strefy publicznego wypoczynku: placyki i trawniki wyposażone w ławki,
pergole tarasy, zadaszenia itp. Posadzka pasażu jest rozciągnięta do krawężnika ul. Zachodniej.
W rozwiązaniach projektowych przyjęto zachowania istniejącej zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej.
Zaproponowano też nowe nasadzenie zieleni wysokiej. Na przedpolu Akademickiego Ośrodka Działań Artystycznych miejsca postojowe tylko dla widzów teatru na okres przedstawiania. Miejsca postojowe dla pracowników- na
sąsiedniej posesji użytkowanej przez AODA.
Zieleń w ulicy Próchnika: zieleńce z niskimi krzewami otoczone niskim stalowym płotkiem ochronnym oraz z zieleń
wysoka
• Oświetlenie ulic Legionów i Próchnicka: lampy miejskie na linkach podwieszonych do elewacji budynków

MAPA I WIZUALIZACJE - KOLEJNE STRONY

Mapa: Fragment kwartału Zachodnia/Legionów/Piotrkowska/ Próchnika. Utworzenie pasażu dzięki przebiciu między
Piotrkowska 3, Pl. Wolności 2, Zachodnia 54. Wizualizacja pasażu  na kolejnej stronie

Wizualizacja:
Pasaż wewnątrz kwartału: Pasaż powstały z przebicia między ul. Zachodnią a ul. Piotrkowską

Kwartał Piotrkowska/Pomorska/Wschodnia/Rewolucji 1905r.
Uzupełnienie zabudowy - Pomorska 9, Wschodnia 21, Rewolucji 1905 r. 12
Lokalizacja parkingu wielopoziomowego przy ul. Rewolucji 1905 r.
Utworzenie pasażu wewnątrz kwartału, pomiędzy nieruchomościami: ul. Piotrkowska 2/4, ul. Wschodnia 29
Pasaż:
Zachowuję się położenie figury Chrystusa. Skonsultowano przesunięcie krzyża misyjnego na oś figury.
Figura otoczona będzie niską zielenią zamkniętą niskim parkanem z kamienną ławą. Za figurą zlokalizowana niewielki
skwer; istniejące drzewo zostanie uzupełnione o trzy dodatkowe; program skweru uzupełnia ławki.
We wnęce elewacji kościoła - miejsca postojowe dla księży mieszkających na plebanii.
W prześwicie pomiędzy budynkami - kontynuacja pasażu. Z uwagi na to, że dzieli on działkę parafii ewangelickiej,
północna część działki zostanie udostępniona jako przestrzeń publiczna: skwer zielony. Południowa część działki parafii
zostanie ogrodzona. Dalsza część pasażu poprowadzi do ul. Wschodniej i placyku na którym powstanie parking
wielopoziomowy (ul. Rewolucji 1905 r. 10).
Połączona z pasażem kamienica przy ul. Wschodniej 29 ma pozostawianą funkcję mieszkalną.
Zieleń w ulicy Wschodniej - zieleńce z niskimi krzewami, otoczone niskim stalowym płotkiem ochronnym oraz zieleń
wysoka.
Zieleń w ulicy Rewolucji 1905 r. - zieleńce z niskimi krzewami, otoczone niskim stalowym płotkiem ochronnym oraz zieleń
wysoka
Oświetlenie ulicy Wschodniej i Rewolucji 1905 r.: lampy miejskie na linkach podwieszonych do elewacji budynków
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Mapa:
Pasaż wewnątrz kwartału: Piotrkowska/Pomorska/Wschodnia/Rewolucji 1905 r.
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