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Karta prezentowanej poniżej przestrzeni lokalnej jest częścią katalogu będącego wynikiem studium Gdańskie
Przestrzenie Lokalne (GPL) - etap 3. Celem opracowania jest określenie uwarunkowań, potencjałów oraz

wytycznych projektowych dla przestrzeni lokalnych na obszarze całego miasta. Zbiór wytycznych projektowych
stanowi bazę danych i wsparcie

dla mieszkańców, Rad

Dzielnic, wydziałów

i

jednostek

miejskich

Katalog GPL ma szczególne
znaczenie przy realizacji wniosków z Budżetu Obywatelskiego i ma pomóc w koordynacji działań
inwestycyjnych. Jest także materiałem wyjściowym w procesie przygotowania wytycznych do
przetargów i konkursów. GPL - etap 3 jest również podsumowaniem prac z etapów 1 i 2, które obejmowały obszary
zainteresowanych

kształtowaniem i zarządzaniem przestrzeniami lokalnymi.

rewitalizacji oraz obszary zdegradowane.

KOKOSZKI
REJON UL. AZALIOWEJ
OPIS LOKALIZACJI
Karta obejmuje obszar znajdujący się przy ul. Azaliowej, w sąsiedztwie szkoły oraz terenu zielonego
sukcesywnie urządzanego z Budżetu Obywatelskiego. Wskazane miejsce jest punktem krzyżowania się
ważnych tras pieszych osiedla, intensywnie użytkowanym przez mieszkańców, ze względu na istniejące
usługi oświaty, basen i bibliotekę oraz usługi handlowe w sąsiedztwie. Teren w stanie obecnym jest
częściowo zagospodarowany, ale jednocześnie zdominowany przez układ komunikacyjny i parkujące
samochody. Brak czytelnej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność.
www.brg.gda.pl
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SPOŁECZNY

INWESTYCYJNY

możliwość stworzenia miejsca integracji
mieszkańców - przestrzeń lokalna
obiekty integrujące lokalną społeczność
(obiekty oświaty, sportu i handlu)

dostęp do komunikacji miejskiej istniejący przystanek autobusowy

REKREACYJNO-SPORTOWY
HISTORYCZNO-KRA JOBRAZOWY
istniejąca zieleń zagospodarowana w ramach
Budżetu Obywatelkiego
istniejące szpalery, grupy drzew i pojedyncze
drzewa do zachowania

istniejąca zieleń niezagospodarowana
lub częściowo zagospodarowana

istniejąca podmokłość zagospodarowana jako
mini park retencyjny

istniejące powiązania piesze

osie kompozycyjne wyznaczone przez główne
wejście do szkoły, główne wejście do parku oraz
oś przejścia dla pieszych

istniejące wloty ciągów pieszo-jezdnych
urządzenia rekreacyjne dla różnych grup
wiekowych

POTENCJAŁY
NA PODSTAWIE STANU ISTNIEJĄCEGO I UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH

Oznaczenia:
przestrzeń lokalna
do zagospodarowania
zieleń ogólnodostępna
do urządzenia

1a,1b

1c
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przedszkole

wyniesiony fragment ulicy
(1c), zintegrowany z placami
1a i 1b, do urządzenia
istniejące przystanki
autobusowe do zachowania
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3

1b

tereny placów
1a. plac przed szkołą do
zachowania
1b. plac - strefa wejściowa
do parku do urządzenia

obiekt
handlowy

1a
pływalnia
szkoła
biblioteka
Rada Dzielnicy

teren planowanego
parkingu dla samochodów
osobowych wraz z zielenią
do urządzenia
istniejące szpalery, grupy
drzew i pojedyncze drzewa
do zachowania
proponowane nowe
nasadzenia do urządzenia
punkt węzłowy do
szczególnego urządzenia ze
względów kompozycyjnych i
widokowych
istniejące powiązania piesze
do zachowania
planowane powiązania
piesze do urządzenia
istniejące wloty powiązań
pieszo-jezdnych do
zachowania
planowane wloty powiązań
pieszo-jezdnych do
urządzenia

Wytyczne dla rejonu ul. Azaliowej:
1. Wykreowanie przestrzeni lokalnej w postaci dwóch placów (1a - plac przed szkołą i 1b - strefa wejściowa do parku) wraz
z wyniesioną częścią ul. Azaliowej (1c) integrującą oba place. Wyniesiony fragment ulicy umożliwi płynne połączenie obu
placów, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do parku oraz umożliwi rezygnację z ochronnych barier drogowych.
2. Kontynuacja urządzenia parku ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zintegrowanie zieleni z placem 1b,
z ul. Azaliową oraz z zielenią parkingu (3). Wprowadzenie
większej ilości drzew w części północnej i wschodniej
oraz dodatkowych powiązań pieszych.
3. Zagospodarowanie parkingu (3) z nasadzeniami drzew i
krzewów po obwodzie, teren nieprzeznaczony na parkowanie
przeznaczyć na zieleń powiązaną kompozycyjnie z zielenią
parku (2). Zastosowanie materiałów przepuszczalnych.
4. Wprowadzenie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Azaliowej
oraz szpaleru drzew wzdłuż głównego ciągu w parku.
5. Urządzenie w miejscu punktu węzłowego przestrzeni
spotkań dla mieszkańców (np.: tarasu, zadaszenia,
siedzisk, elementu sztuki).
6. Likwidacja żółtych barier drogowych wzdłuż ul.
Azaliowej. Wizualne zaznaczenie pasa ruchu kołowego
można uzyskać stosując donice z zielenią lub elementy
małej architektury (np.kule lub słupki).

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w
rejonie ul. Azaliowej (AFW).

WYTYCZNE DO PROJEKTÓW

KATALOG SKŁADA SIĘ Z KART DEDYKOWANYCH
POSZCZEGÓLNYM PRZESTRZENIOM LOKALNYM
WYBRANYM W RAMACH GPL
KAŻDA Z KART ZAWIERA OGÓLNE WYTYCZNE DO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI LOKALNEJ
WYBRANEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW DZIELNICY

PROPOZYCJE WNIOSKÓW DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO I POMOC W ICH REALIZACJI

PROPOZYCJE WNIOSKÓW DO INNYCH
PROGRAMÓW MIEJSKICH

WYTYCZNE DO PRZETARGÓW I KONKURSÓW NA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI LOKALNYCH

KO O R D Y N AC J A D Z I A Ł A Ń W U R Z Ą D Z A N I U
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA TERENACH
OSIEDLI I DZIELNIC

