
 

Droga o klasie zbiorczej.  Zakres 
charakterystyczne odcinki. Pierwszy z ni

drogowego waha  w przedziale 13-15m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 
ok 7-

obec
 

 w sprawie jakim powinny 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 

zmniejszenia i do 
2,75m w przypadku uspokajania ruchu. 
parametrach ruchu uspokojonego nawierzchni bitumicznej o 

m ( 2x 2,75m ). -
rowerowe o s

zaprojekt -1,5m ( zgodni

-rowerowego pozwala na 
jego miejscowe  do 2m lub rozdzielenie na dwa osobne pasy o 
min. 1m. Zabiegi te, razem z zmniejszeniem  

 

tak aby  -
z nasadzeniami zie
Grunwaldu w chwili obecnej wydaje przeskalowane  co nie ma 

drog jeszcze bardziej 
 

a konkursowa 

e elementem uspokojenia ruchu.  Pojaz  
Wol  
przed wjazdem na rondo. 

pojazd

odcinek ul -rowerowy  co uczytelnia 



  ruch od 
w 

drzew i d  

przeskalowany  

 o charakterze osiedlowym bez zmiany 

porusz

centrum miasta. Odzyskana pozwala na elonych 
-rowerowego oraz nasadzenie szpaleru drzew. 

 W tym miejscu zaprojektowano 
 

owym odcinku 
zaprojektowano zieleniec izolacyjny pieszo-jezdnym. 

w  

pieszojezdni w kierunku ulicy Pustej / 
Garncarskiej oraz  go od tak aby  dzieci 

 wprost n . Zmiana ych nie 

 

Projekt  stronach 
Na przystanku  zlik
odzyskania  -

rower min. 3m. 

Na  nr 376/46, 376/26, 376/44 i 376/43 zgodnie z wytycznymi regulaminu 
konkursowego zaprojektowano parking osiedlowy. Wjazd na teren parkingu 
zlokalizowany jest w miejscu . Uzyskano 66 miejsc parkingowych, w tym 4 

usytuowano 
ejscowym po

zgodnie z warunkami tech  
przedzielono pasami zieleni 

hni z 

  

  omawianego 



kierunku zachodniej obwodnicy Wschowy. Przebieg i parametry jezdni na tym 
eszo-rowerowy 

wjazdu do Parku  
ty jest w co zaznaczono schematycznie ( wg. opracowania 

konkursowego z roku 2020 -
grody

 na 

ci -r
  Parku   Na 

 stacji paliw konieczne jest przerzucenie  

-
kierunku centrum miasta do ulicy N  

 

  

P -rowerowego przez zjazdy w 

  

 

 

Ulic   Kostki w chwili obecnej stanowi 
Na odcinku ulicy 

nawierzchnia jezdni wykonana jest z granitowej kostki brukowej, natomiast na 
odcinku ul. Ks. Kostki 

Po stronie zachodniej ulica 

  ta 
pod swoisty parking dla powoz

  

poziomym zatokach. 



  

 

Z racji faktu, jezdni  na 
przestrzeni   

ewentualnej przebudowy. Zazwyczaj przy tego typu 
 

przestrzennego czyli 
oryginalnego  

Praca konkursowa przewiduje 
ich wymianie na nowe ). Z racji 

przedzielone co 
ruchu wynosi  ok. 6,5m.  Obecny u

 . We 

nad terenem 
donicy wynosi zatem 90cm. W donicach tych zaprojektowano nasadzenia drzew o 
charakterystyczn
ulicy. Pr . Globos

-  
 .  

 



W donicach pod drzewami zaprojektowano nasadzenia zieleni o formach 
 

W projekcie 
unikano projektow h 
miejskich.  x 2,5m 
co zapewni wystarczj . Zi przed 

parkingowego co dwa 
miejsca 

iarniane i restauracyjne, zacienia
parkingowyc

i donicami z drzewami.  

Zastosowanie donic pozwala na dowolne ks

 sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i 

 z 
podziemnego  koszty. 

e zieleni 
wysokiej w przestrzen 
Westerplatte. 
instal  przemieszczenie donicy . 
projek

  
 ok 10cm nad dnem ). 

Na 
koronie (  pnia 14-16cm )oraz 

 Donice zaprojektowano ze stali corten o charakterystycznym 
r m etapie jest 

 prezentuje w otoczeniu zieleni. 

 ej jezdni co 
uczytelnione jest przez obustronny szpaler drzew.

ca ).  

a ( stanowi on na tym odcinku ewentualny 
itp. ) Zaprojektowano tu wyniesione 

granitowe programie  
sie  dz



z siedziska
niesionymi 

 

ci miasta oraz 

kawiarniane.  

ej 
uli

funkcjonalny. W przypadku innego stan

oddzieleniem 30 cm pasem ciemnej kostki ). Nie w
parkingowe 

drzewami. 
promieniowanej. Pasy kompensacyjne

 Projekt przewid
pieszych co estrzeni miejskiej. 

kraw  

 

  z 
 

od strony centrum w kierunku zachodnim (  w ul. 
ronda , kt

pierws  przejazdu. Wysp   

. Od tego momentu ruch rowerowy 

 

 
 

otrzeby 
a uzbrojenia podziemnego

wykorzystanie drzewa w donicach ). Na etapie 

arych sieciach, zabezpieczeniach 
sieci gazowych oraz skanalizowaniu instalacji eklektycznej a ulicznego , 



  

 / KS.KOSTKI 

zastosowanej prostym odcinku os
.  Zmiana  

dla pieszych prze  a Kostki. 
drogowego ograniczonego przyle
charakter kosmetyczny . 

  po obu 
awierzchni bitumicznej jezdni. Do 

tj. 2x 2,75m co pozwoli na 

 
nowy  

zmniejszenie 
 

 
em prostym do osi jezdni. 

odzyskanie  
nasadzeniami drzew ( przy jednoczesnym zachowaniu ist

Moniuszki.  Koncepcja  pieszych ( w tym 
 z ulica Moniuszki ) 

DEPTAK PLATTE 

W chwili obecnej ulica Bohate  
chodnikami po obu stronach. Nawierzchnia jezdni z granitowej kostki 

brukowej o charakterystycznym wachlarzowym
granitowych z obustronnymi pasami kompensacyjnymi z drobnej kostki granitowej. 

ochronie konserwatorskiej. 
ruchu samochodowego w celu wytworzenia miejskiego deptaka. Praca konkursowa 

funkcjonalnego jezdni i 
amowana 2-metrowym pasem z , 

granitu y jest 
wachlarzowym 

 

no siedziska z donicami pod 
 tutaj 



  ). Z obu stron 
siedzisk przewidziano  na 

rozlokowaniu siedzisk naprzemiennie po obu stronach deptaka wytworzono 
na mniejsze   

 

 deptaku wydzielono plac z charakterystycznym e
e e siedzisko stanowi punkt 

, m . 

obwodem. 

e b  
np. w konkursach / plebiscytach . W okresie 

.  

  

 

 



BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH 

ULICA KS. KOSTKI  22 mp. 

- 5 mp. 

 36mp 

RAZEM 63mp  ( tyle samo co obecnie w tym obszarze ). 

- gulaminu 

PAR  

 

ORGANIZACJA RUCHU 

zamk ch jednokierunkowy z 
W ko

porannych ). Wjazd odb
 

Koncepcja zmiany o
jednokierunkowego z kierunku od ulicy 

ie do ulicy P   w obie 
strony tzn. w lewo  Westerplatte i dalej 

prawo  ulicy Pocztowej w kierunku Klasztornej ( do powrotu 

 
 ji ruchu obejmuje tylko 

oh. 
W znaczono na mapie na planszy nr3. 

KOSZT REALIZACJI 

Przedstawiona koncepcja ukazuje 

. 

infrastruktury podziemnej. Na tym etapie nie ma inform
technicznych
pozwala na  

 


