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PRZESTRZEŃ WSPÓLNA - KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ
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LEGENDA:
GRANICE OPRACOWANIA
POSADZKA GRANITOWA / ULICA
POSADZKA GRANITOWA / MIEJSCA POSTOJOWE
POSADZKA Z PŁYT GRANITOWYCH

1. przyjęta idea rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-drogowych
POSADZKA Z PŁYTEK GRANITOWYCH / CHODNIK
TARAS DREWNIANY

„Uporządkowanie”
W wyniku „eksperymentu Taczaka” ulica ta stała się wyjątkowa na mapie Poznania. Pochodną w/w wzmocnienia funkcji publicznej/społecznej jest zmiana jej przestrzennego
charakteru. Powstają kolejne ogródki, ma miejsce dogęszczanie i domeblowanie przestrzeni. Granice tego co wspólne/prywatne/publiczne przesuwają się w sposób nieco chaotyczny.
Konsekwencją tego braku kontroli może być bałagan przestrzenny, a dalej spór międzysąsiedzki.
Projekt ma na celu pogodzenie możliwych konfliktów poprzez uporządkowanie nadanie konkretnych ram przestrzennych konkretnym funkcjom.

OŚWIETLENIE W POSADZCE / OŚ ULICY
LATARNIA
DONICA / MOCOWANIE NA ŚRUBACH POZWALAJĄCE NA ŁATWY DEMONTAŻ
ŁAWKA / MOCOWANIE NA ŚRUBACH POZWALAJĄCE NA ŁATWY DEMONTAŻ

„Elastyczność”
Ulice podzielono na pasy: ruchu ulicznego - ograniczonego /, postojowego /, kwietników i ławek / chodnika. Pas przeznaczony dla miejsc postojowych wykreślono w oparciu o moduł 1
miejsca parkingowego (6x3.2m). Poprzez odpowiednią manipulację w/w modułem można organizować przestrzeń w zależności od pór roku, wzajemnych ustaleń itp.
„Estetyka”
Ciąg ulic Taczaka i Garncarskiej stanowi urbanistyczne wnętrze o świetnych proporcjach / walorach przestrzennych. Wymaga jednak wzmocnienia walorów estetycznych wprowadzenia odpowiedniej jakości materiałów, mebli, wykreślenia posadzek.
„Zieleń”
W zależności od możliwości jakie daje teren proponuje się posadzenie nowych drzew, drzew w donicach. Proponuje się by możliwie maksymalnie wykorzystać elementy mogące
służyć za „rusztowanie” dla zieleni: latarnie do których można mocować kwietniki czy ślepe/szczytowe ściany na których można rozwiesić siatkę z np. bluszczem. Proponuje się
wprowadzenie programu dla ulicy, polegającego na dofinansowaniu ogródków balkonowych, doniczek na parapetach itp.

KOSZ NA ŚMIECI

2. przyjęty program użytkowo-funkcjonalny
DRZEWA ISTNIEJĄCE
DRZEWA PROJEKTOWANE / W DONICACH

rozwiązanie publicznych miejsc spotkań i integracji,
W ramach ogólnej idei zaproponowano:
- utworzenie placyków/zielonych skwerów dostępnych dla wszystkich miejsc spotkań które zlokalizowano na biegunach każdej z ulic ( plac przed Dyrekcją Kolei, Zbieg ulic Taczaka i
Ratajczaka, brama przy wylocie ul. Garncarskiej w ul. Św. Marcin). Miejsca te wyznaczają osie widokowe, kończą lub zaczynają ewentualny spacer po ulicach, wprowadzają w ich ciąg,
stanowią pewnego rodzaju bramy funkcjonalne. W miejscach tych proponuje się wprowadzenie możliwie dużo zieleni. Miejsca te wyróżniono rysunkiem posadzki oraz zaprojektowano
tam nowe ławki i donice.

PNĄCZA NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH

rozwiązanie przestrzeni dla restauratorów „ogródki” restauracyjno-kawiarniane i inne, np.: ogródki gier,
Przestrzeń przeznaczoną dla ogródków wyznacza moduł przyjęty do projektowania miejsc postojowych czyli 6 x 2.3m. W zależności od pory roku, ustaleń międzysąsiedzkich można
rezygnować, lub budować nowe ogródki w ramach przyjętego modułu. Ogródki należy wyróżnić z posadzki drewnianym tarasem, oraz obudować ujednoliconymi donicami.

PARASOLE

rozwiązanie miejsc wystawowo-handlowych sklepów, stoiska sezonowe itp.,
proponuje się by na czas wystaw, np. kiermaszu świątecznego przeznaczyć przestrzeń pasa miejsc postojowych w ul. Garncarskiej

PRÓG ZWALNIAJĄCY

rozwiązanie miejsc dla ogródków zimowych,
w sposób podobny do ogródków letnich
rozwiązanie miejsc rekreacji ławki, kwietniki itp.
Wzdłuż ulic zaprojektowano ławki i kwietniki, ich rozstaw wyznacza ogólnie przyjęty przy projektowaniu moduł długość miejsca postojowego 6m. Ławki i kwietniki mają prostą formę
„drewnianych skrzyń”, zaprojektowano je w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż.

