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Z A Ł O Ż E N I A  P R O J E K T O W E
Wariant nr 3 koncepcji pn”Zielona ulica Żeromskiego” zakłada 
modernizację ulicy Żeromskiego na odcinku od ulicy Jedności 
Narodowej do ul icy Nowowiejskiej poprzez wprowadzenie 
infrastruktury zielono-niebieskiej, uporządkowanie sposobu 
parkowania oraz wymianę zniszczonych nawierzchni. Koncepcja 
zakłada wprowadzenia zielonego pas rozdziału kierunku ruchu 
na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Jedności Narodowej 
co wymusi zmianę geometrii krawężników oraz przebudowę jezdni.
Koncepcja zakłada wprowadzenie zieleni wysokiej na całej 
długości ulicy, jednak na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do ulicy 
Daszyńskiego drzewa zostaną posadzone w pasach bocznych 
pomiędzy miejscami parkingowymi z zachowaniem nasadzeń 
rytmicznych, a na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Jedności 
Narodowej na zielonej wyspie w części środkowej jezdni.Miejsca 
parkingowe wyznaczone zostaną przy jezdni, bez możliwości 
wjazdu na chodnik. Istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie zachowana,
tylko w zakresie niezbędnym pod nasadzenia lub ewentulane
naprawy zostanie przełożona. 
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zieleń niska i średnia

nawierzchnia przepuszczalna
kostka farmerska

nawierzchnia chodnika
płyty betonowe ułożone w karo

nawierzchnia jezdni
kostka granitowa

wjazdy

miejsca postojowe

przejścia dla pieszych
wyniesione

ogrody deszczowe 
w gruncie

ogrody deszczowe 
w pojemnikach

drzewa wysokie

pnącza na elewacjach

słupki blokujące
wjazd na chodnik

kostka integracyjna
przed wejściem dla pieszych

ławki

płotki zabezpieczające
zieleń przed zadeptywaniem

LEGENDA

B  I  L  A  N  S

ILOŚĆ DRZEW -  50 szt

ZIELEŃ - 1917,08m2

OGRODY DESZCZOWE - 102m2 

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA - 346,91m2
(kostka farmerska)

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - 5699,01m2
(droga, chodnik) 

ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH - 68 mp

ul.Nowowiejska

ul.Elizy Orzeszkowej

ul.Ignacego Daszyńskiego

ul.Jedności Narodowej
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proponowane miejsce
usytuowania stojaków
rowerowych
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