
WIDOK OD UL. Al. WOJSKA POLSKIEGO -  EKSPOZYCJA POŁUDNIOW-WSCHODNIA

Słupek ładowarka usb, 230 V, indukcja Qi Zdrój z woda pitną Kosz do segregacji odpadów

LEGENDA:

PROJEKTOWANA ŁAWKA Z OPARCIEM

ZDRÓJ Z WODĄ PITNĄ DWUFUNKCYJNY

SŁUPEK - ŁADOWARKA USB, 230V, INDUKCYJNA QI

KOSZ NA SMIECI POJEDYNCZY

KOSZ NA SMIECI Z SEGREGACJĄ

PROJEKTOWANY LEŻAK PARKOWY CAŁOROCZNY

PROJEKTOWANE DRZEWA LIŚCIASTE

PROJEKTOWANA ZIELONA ŚCIANA

PROJEKTOWANA RABATA BYLINOWA
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podziemna instalacja elektryczna

instalacja wodna

ts podziemna instalacja telekomunikacyjna

ciąg pieszy, chodnik

pas ruchu

trawniki istniejące

PROJEKTOWANE PODPARCIE Z OPARCIEM

drzewa istniejące
PROJEKTOWANE KRZEWY LIŚCIASTE

PROJEKTOWANY SŁUP OGŁOSZENIOWY

ZIELONY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W CENTRUM MIASTA
PRZYSTANEK PRZY UL. AL. WOJSKA POLSKIEGO - ELŻBIETANKI

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Ławka owalna - 12 osobowa Leżak parkowy całoroczny
Ławka systemowa z oparciem

LIPA DROBNOLISTNA `GREENSPIRE`- jesień

LIPA DROBNOLISTNA `GREENSPIRE`- lato

HORTENSJA DRZEWIASTA ̀ STRONG ANABELLE`

WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA

PROJEKT I OPRACOWANIE
AGNIESZKA KOCHAŃSKA

ARKUSZ NR 1

DOBÓR ROŚLIN NA RABATĘ BYLINOWĄ
1. Irys syberyjski 7/m2

2. Złocień właściwy 7/m2

3. Szałwia omszona `Caradonna`- 7/m2

4. Jeżówka różowa 9/m2

5. Szałwia lawendolistna 5/m2

6. Irys bródkowy - 9/m2

7. Floks wiechowaty `Nicki`- 6/m2

8. Krwawnik wiązówkowaty- 6/m2

DOBÓR DRZEW I KRZEWÓW
1. Lipa drobnolistna `Greenspire`- 2 szt.
2. Hortensja drzewiasta `Strong Anabelle`- 44 szt.

TRAWY OZDOBNE
1. Trzcinnik ostrokwiatowy `Karl Foerster` 5/m2

2. Rozplenica japońska `Hameln` - 5/m2

CEBULOWE
Narcisus `Thalia`- 2000 szt.

ELŻBIETANKI

INFO - MAPA

RUCHkiosk

INFO - MAPA

 Przystanek znajduje się przy Skwerze Kazimierza Lisowskiego. Mimo obecności wysokiej zieleni
w pobliżu miejsce oczekiwania na autobus jest wyeksponowane na działanie wiatru, słońca i
deszczu. Istniejąca infrastruktura nie jest wystarczająca dla dużej frekwencji użytkowników
przystanku.
 Nowe zagospodarowanie przestrzeni przystanku ma na celu podniesienie jakości miejsca pod
względem przyrodniczym, klimatycznym i funkcjonalnym. W tym celu proponuje się posadzenie
drzew w pobliżu wiaty aby stworzyć miejsca zacienione z funkcją bio filtra dla powietrza. Drzewa
podsadzone są bylinami ozdobnymi i krzewinkami aby urozmaicić biologicznie przestrzeń
znajdującą się w bezpośredniej bliskości ludzi. Dzięki łączeniu w grupy drzew, krzewów i bylin
stwarzamy lepsze warunki dla życia roślin, drobnych zwierząt i równocześnie zdrowsze otoczenie
dla ludzi. Rośliny oczyszczają powietrze z pyłów, metali ciężkich, obniżają temperaturę powietrza
pod swoją koroną, podnosząc zarazem jego wilgotność tworząc korzystny dla ludzi mikroklimat.
Ważnym aspektem dla trwałości projektu jest możliwość sadzenia drzew w gruncie. Dzięki temu
będziemy mogli cieszyć ich obecnością w przestrzeni miasta przez długie lata.
 Ważnym elementem przestrzeni przystanku jest jakość jego wyposażenia. Dla podniesienia
komfortu podróżnych zastosowano ławki i poczekajki z drewnianym wykończeniem, z oparciem i
podłokietnikami.  W pobliżu przystanku na trawniku pod koronami drzew zainstalowano leżaki
całoroczne. A w pobliżu ławek ładowarki do telefonów komórkowych i komputerów. Będzie
również zdrój z wodą pitną. Tuż przy ławkach powstaną rabaty z krzewów ozdobnych i bylin
kwitnących o różnych porach roku.


