3.3/ Skala detalu
Wymogi do uwzględniania w przetargach i umowach na prace projektowe, roboty budowlane,
remonty, utrzymanie. W wymogach dotyczących skali detalu uwzględniać należy założenia
„Koncepcji podstawowej sieci pieszej”:














jakość nawierzchni chodników
Należy stosować wysokiej jakości nawierzchnie umożliwiające wygodne poruszanie się,
dostosowane do różnych przestrzeni miejskich. Przykładami takich nawierzchni są: duże
płyty bezfazowe, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie jednolite betonowe. Należy
ograniczyć stosowanie betonowej kostki brukowej, w szczególności fazowanej. Ponadto w
miejscach reprezentacyjnych należy zadbać o projektowanie indywidualnych wzorów
nawierzchni.
różnorodna, wielofunkcyjna i innowacyjna mała architektura
Należy stosować wielofunkcyjną, różnorodną i innowacyjną małą architekturę, o wysokiej
jakości i estetyce, która poprawi jakość przebywania w przestrzeni i poruszania się pieszo:
siedziska, miejsca do siedzenia z oparciami i bez, podpórki, stoliki, kwietniki, zdroje
uliczne, śmietniki, rzeźby, toalety, oświetlenie jasne, zbliżone do dziennego, innowacyjne
meble miejskie i detal. Należy dążyć do łączenia różnych funkcji małej architektury:
stojaki rowerowe jako ograniczenie parkowania i podpórki do odpoczynku, mała
architektura jako osłona przed wiatrem, deszczem, nadmiernym nasłonecznieniem,
pyłem, hałasem.
niezawężanie pasa ruchu przez małą architekturę, detal i elementy infrastruktury
Mała architektura, detal i elementy infrastruktury takie jak: latarnie, znaki drogowe,
skrzynki instalacyjne, parkometry, itp. nie mogą być barierą na chodniku i nie powinny
zawężać pasów ruchu pieszego. Powinny być lokalizowane poza pasem ruchu lub w
miejscach możliwie najmniej kolizyjnych. Włazy studzienek powinny być położone na
poziomie nawierzchni, by nie stanowiły bariery dla osób niepełnosprawnych.
instalacje techniczne, ich lokalizacja i estetyka
Instalacje techniczne i infrastruktura nie powinny stanowić elementu dominującego w
przestrzeni. Należy je umieszczać w miejscach niekolizyjnych z ruchem pieszych, w
miejscach mało widocznych, w wypadkach szczególnych można je ukryć lub zadbać o ich
estetykę. W szczególności nie należy ich lokalizować na osiach widoku z chodników,
przejść dla pieszych i w miejscach reprezentacyjnych.
ograniczenie stosowania barierek/likwidacja barierek
Należy ograniczyć do minimum stosowanie barierek przy ciągach pieszych. Miejscami, w
których barierki są konieczne, są przystanki komunikacji miejskiej z przebiegająca za
przystankiem drogą rowerową. Ponadto należy systematycznie usuwać barierki w
miejscach, gdzie nie są one potrzebne.
ograniczenie liczby znaków drogowych, słupków, itp. ograniczenie powielających
się komunikatów, zmniejszenie chaosu optycznego
Należy systematycznie usuwać nadmierną liczbę oznakowań drogowych, co przyczyni się
do poprawy percepcji znaków przez uczestników ruchu, zmniejszenia liczby przeszkód na
ciągach pieszych oraz poprawy estetyki przestrzeni.
wzrost ilości zieleni w tym drzew
Należy sukcesywnie zwiększać ilość starannie zaprojektowanej zieleni wzdłuż ciągów
pieszych i w miejscach odpoczynku, węzłach komunikacji oraz w strefie centrum. W
szczególności, o ile to możliwe, należy zwiększać ilość dużych drzew, posadzonych z
odpowiednim przygotowaniem podłoża, krzewów, żywopłotów, roślin w donicach tam
gdzie nie ma możliwości posadzenia roślin w gruncie.
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standardy utrzymania np. odśnieżanie, przycinanie roślinności, sprzątanie, remonty
Utrzymanie bieżące ciągów pieszych jest kluczowe dla wspierania i rozwoju ruchu
pieszego. Stąd należy wprowadzić standardy utrzymania ciągów obejmujące odśnieżanie,
przycinanie roślinności, sprzątanie oraz remonty bieżące. W szczególności powinno to
dotyczyć głównych tras pieszych.
rośliny karłowate i krzewy jako ograniczenie wjazdu na tereny zieleni
W celu ograniczenia parkowania na terenach zieleni (szczególnie zimą) wprowadzać należy
nasadzenia krzewiaste oraz żywopłoty. Dodatkowo rozwiązanie to nie powoduje
uszkodzenia pojazdów oraz jest odporne na niewielkie uszkodzenia.
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