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UWAGI I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH KOSULATCJI SPOEŁCZENYCH DN. 23.11.2016 R.
Lp.

UWAGI, WNIOSKI, PYTANIA
UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

ODNIESIENIE ZESPOŁU
AUTORSKIEGO

1.

UZASADNIENIE

Monitoring


Potrzeba zamontowania
monitoringu.



za, do projektu budowlanego

2.



Konieczność wmontowania w słupy oświetleniowe wraz z
systemem Wi-Fi

Infrastruktura


Podziemne śmietniki uznane za
niepotrzebne ze względu na mały
obszar i wymogi sanitarne.
Zmiana lokalizacji szaletu. Z
centralnego punktu Rynku w
miejsce gdzie przewidziany jest
targ.



za



Podziemne śmietniki zostały usunięte z koncepcji.



za



Szalet w formie kontenerowej, został usytuowany wśród roślinności
w południowo-zachodnim narożniku Rynku.



Oświetlenie Rynku dostosowane
do ostatecznej koncepcji.



za



Zaproponowano neutralny charakter obiektów.



Tradycyjne ławki.



przeciw



Ławki powinny być dostosowane do charakteru przestrzeni.



3.

Rzędna dróg i chodników


Czy rzędne dróg i chodników będą
takie same ?



za (tak)




Proponujemy, aby chodniki i ulice były na jednej wysokości by nie
tworzyły barier komunikacyjnych.
Rzędne wykonywane są na etapie projektu budowlanego.
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4.

Linia napowietrzna


Czy zostanie zlikwidowana linia
napowietrzna ?



tak

5.




Cała instalacja powinna znajdować się pod powierzchnią terenu.
Projekt instalacji branżowych wykonywany są na etapie projektu
budowlanego.

Tablice pamiątkowe


Tablice upamiętniające ważne
wydarzenia i osoby.



za




Zbyt duża ilość usuniętych drzew.
Eliminacji 50% zieleni z rynku i
wprowadzenia betonu
architektonicznego.



za



Posadzenie świerka.



za





Uporządkowanie zieleni w
przestrzeni Rynku.



za





Dokładna inwentaryzacja drzew i
program kształtowania zieleni.



za



Szczegółowe opracowanie na bazie projektów budowlanych i
wykonawczych. Sugerowane prace arborystyczne i nowe
technologie zabezpieczania drzew i infrastruktury w obszarach
zurbanizowanych.
Na etapie projektu budowlanego.



Zieleń w postaci rabat a nie w
donicach.



cześciowo



Proponuje się zieleń zarówno w rabatach jak i w donicach.



Zaangażowanie uczniów klas
ogrodniczych w pielęgnację i
sadzenie zieleni.



nie dotyczy



Nie dotyczy opracowania projektu koncepcyjnego

6.



Upamiętnić można poprzez tablice na budynkach i odpowiednią
aranżację bezpośredniego otoczenia istniejących obiektów.
Zieleń na Rynku



Powierzchnia biologicznie czynna została znacznie powiększona,
zieleń od strony zachodniej została całkowicie zachowana.
Najcenniejsze drzewa zostaną zachowane, na podstawie
inwentaryzacji drzew wykonanej na etapie tworzenia dokumentacji
budowlanej.
Uwzględniono
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Pozostawienie plant i dosadzenie
dodatkowych drzew.



za

7.



Zmianę dokonano w oparciu o podział funkcjonalny przestrzeni.

Woda na Rynku


Czy będą pompy wodne albo
studnie ?



tak



trzy pompy wodne umieszczone w narożnikach rynku w oparciu o
analizę historyczną,



Czy przestrzeń rynku będzie
wystarczająco schładzana w
sezonie letnim ?
Jaka ma być fontanna ?



tak



fontanna, zieleń.



fontanna typu gejzer , woda wypompowywana pionowymi
strumieniami o różnej wielkości strumieniami;





fontanna służy zmianie mikroklimatu miejsca i zbijaniu kurzu;
Przystanek autobusowy

8.


Niewystarczająca przestrzeń do
postoju autobusów.



przeciw



Należy ograniczać i rozpraszać ruch autobusowy. W miarę
możliwości stosować autobusy lekkie i z napędem elektrycznym.



Przystanek na wyspie – według
mieszkańców projektanci Rynku
przewidzieli za mało miejsca
potrzebnego do sprawnego
manewrowania autobusem.
Inne usytuowanie przystanku PKS
i miejsc postojowych.



przeciw



Dokonano wstępnych analiz. Proponowane rozwiązanie daje
możliwość manewru autobusami.



za



należy zmienić lokalizację parkingu dla PKS i pozostawić jednie
miejsca wsiadania i wysiadania.
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9.

Ruch samochodowy


Przeprowadzenie symulacji ruchu
samochodowego.





„Zmniejszenie szybkości do
20km/h wydłuży czas przejazdu” –
opinia.
„Spowolnienie ruchu zwiększy
emisję spalin” – opinia.



przeciw



zachowane zostaną wyższe standardy bezpieczeństwa pieszych.



przeciw



Zakup 19 autobusów, w tym 10 elektrycznych – złożony wniosek do
marszałka ) stanowisko Prezydenta;







Ruch kołowy nie będzie usunięty, ale ograniczony.
Nie wyłączamy ruchu samochodowego.
Zostanie zmieniona organizacja ruchu – rozproszony bocznymi
ulicami.
 Konserwator zabytków wydał zalecenie ograniczenia ruchu na
Rynku.
Naszą wartością jest bezpieczeństwo za wszelki koszt.

10.

Projekt


Czy projekt nie jest za bardzo
modernistyczny ?
Zbyt modernistyczny projekt
odbierze klimat Rynkowi.
Projekt zbyt modernistyczny
względem kamienic.
Brak nawiązania do secesji
kamienic.



przeciw



Projekt dostosowany do współczesnych form. Nawiązuje do historii
miejsca. Wprowadza nową jakość.



Czy Rynek ma być enklawą
spokoju i odpoczynku ?



tak





Projekt Rynku powinien
nawiązujący do lat 30-tych



za



Rynek ma funkcję wielopłaszczyznowej przestrzeni dającą
możliwość realizacji różnych form wypoczynku czynnego i
biernego.
Autorzy wybrali część elementów historycznych i wpisali je w
koncepcję.
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Projekt powinien uwzględniać
galicyjski charakter Rozwadowa.
Rezygnacja ze schodów i obniżeń
podyktowana zbyt małym
obszarem placu oraz względami
sanitarnymi.



przeciw





przeciw



11.

schody znajdują się jedynie w obrębie dawnego ratusza. Posiadają
rampy umożliwiające dostęp.

Nawierzchnia / Płyta Rynku




Kolorystyka płyty Rynku
niekoniecznie szara.
Nawierzchnia płyty rynku w
kolorach ciepłych, np. żółtym lub
słonecznym.
„Na płycie betonowej brakuje
niskiej zieleni” - opinie

 za



przeciw

12.





Zmieniono na odcienie beżu.

zieleń niska usytuowana została w w wielu miejscach rynku.

Miejsca postojowe




Potrzeba pozostawienia ruchu
kołowego i miejsc postojowych na
Rynku.
Zaprojektowanie ukośnych
miejscach parkingowych.
Potrzeba większej ilości miejsc
parkingowych w obrębie Rynku.



za



wykonano symulację i dokonano korekt w lokalizacji miejsc



za



uwzględniono w koncepcji.



za



Miejsca parkingowe pokazane są koncepcyjne. Dokładną liczbę
wskaże projekt drogowy.
Miejsca parkingowe będą rozproszone w bocznych uliczkach.


13.

Ratusz
 Stworzenie makiety ratusza z
brązu.
 Wybór elementów przypominający
ratusz.



przeciw



Zbyt wiele tego typu obiektów znajduje się w przestrzeni miast. Nie
jest to wyróżnik.
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14.

Zegar


Propozycja postawienia pomnika
zamiast zegara.



za

15.



uwzględniono w projekcie

Rozwadów - Centrum


Dobry pomysł zachowania funkcji
handlowych i innych rynku - opinia





za

16.

Historia


Zarzut - brak nawiązania projektu
do miasta o charakterze
kolejarskim.



za

17.



projekt rzeźby i elementów nawiązujących do kolejarstwa

Rewitalizacja kamienic


Kto będzie ponosił koszt
rewitalizacji kamienic ?




nie dotyczy projektu
koncepcyjnego
Miejsce targowe



Obecność miejsca targowego
powinna być uzależniona od
decyzji mieszkańców.



za

18.

19.


Podziemia





Potrzeba przeprowadzenia badań
georadarowych, które mogą
przyczynić się do interesujących
odkryć.
Udostępnienie zwiedzającym
ewentualnych podziemi. Nie
stosować szyb odsłaniających
fundamenty.



za





za
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20.

Założenia Prezydenta
 Stworzenie realnego projektu
rynku z udziałem mieszkańców.



za







za





za





PKS wyprowadzony z rynku. Ruch
na rynku ograniczony do
komunikacji miejskiej i ruch
kołowego.
Zaangażowanie prywatnych
inwestorów do kreowania nowych
funkcji rozwadowskiego Rynku.
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UWAGI I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH KOSULATCJI SPOEŁCZENYCH DN. 31.01.2017R.
Lp.

UWAGI, WNIOSKI, PYTANIA
UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

ODNIESIENIE ZESPOŁU
AUTORSKIEGO

1.

UZASADNIENIE

Infrastruktura
Pylon kolejowy i słupki w postaci
„szyn” są nie na miejscu
 Nie chcemy zegara na pylonie



uwzględniono





uwzględniono









uwzględniono
uwzględniono




Pozostaje jeden w centralnej części placu



przeciw



Lokalizacja obecnego jest dobra



uwzględniono





przeciw





uwzględniono





uwzględniono












Nie chcemy dwóch pylonów
Powiększenie placu zabaw
kosztem siłowni
Powieszenie placu zabaw
Przeniesienie Placu Zabaw w inne
miejsce
Nie podobają mi się słupki
ograniczające ruch kołowy (szyny
kolejowe)
Nie podobają mi się lampy –
powinny być retro
Istnieje fragment oryginalnego
bruku – zostawić go
Wgłębnik będzie charakteryzował
to miejsce

2.

Powinny być dostosowane do innych elementów

Zieleń na Rynku


Nie wycinać morwy na Rynku (3
drzewa)
 Niskie rośliny okrywowe
zastosować



uwzględniono





uwzględniono
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3.

Woda na Rynku
 Dodać fontannie elementy przyjazne
dzieciom



uwzględniono



 Fontanna ciekawym miejscem
spotkań dla dzieci
 Pompa i studnie muszą współgrać z
elementami Rynku
 Pozostawienie 3 pomp wodnych



uwzględniono





uwzględniono





uwzględniono



 We wgłębniku będzie woda i błoto



przeciw





za





przeciw





Nie uwzględniono



(opinia)

4.
 Czy możliwe jest zrobienie pętli
autobusowej poza obrębem Rynku
?



To nie jest dobre miejsce na
przystanek.
Likwidacja przystanku i zrobienie
drogi pod kątem prostym zamiast
łuku.

5.

Aspekt historycy.

Ruch samochodowy



6.

istnieją rozwiązania i technologia nie dopuszczające do takiego
stanu
Przystanek autobusowy

Czy zatrzymanie komunikacji w
Rynku nie doprowadzi do śmierci
handlu ?
Wynieść skrzyżowania



uwzględniono





uwzględniono


Projekt
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Koncepcja nie różni się od
poprzedniej



przeciw





Chcemy zachowanie ścieżek
otaczających zarys byłego
Ratusza
Wielofunkcyjność tego miejsca jest
zaletą projektu
Rynek powinien być miejscem
wypoczynku dla wszystkich



uwzględniono





za





uwzględniono





7.

Zmieniono powierzchnię czynną biologicznie
oraz odniesiono się do innych uwag

Nawierzchnia / Płyta Rynku
 Nie chcemy wgłębienia w płycie



nie uwzględniono







za





uwzględniono





Płyty granitowe zamiast płyt
betonowych
Zachować fragment oryginalnego
bruku

8.

Do analiz kosztów

Miejsca postojowe


Parkingi również na wschodniej
części





uwzględniono

9.

Historia

• Upamiętnienie dwóch lekarzy. Mogą



nie uwzględniono



siedzieć na ławce (Eugeniusz
Łazowski, Stanisław Matulewicz)
10.

Rewitalizacja kamienic


Niezbędna jest rewitalizacja
domów w Rynku a tego brakuje



Nie obejmuje tego
koncepcja płyty rynku
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11.

Obiekty




Budynek w formie namiotu z
drewna
Altana bez dachu z roślinnością



nie uwzględniono





uwzględniono



Jaką powierzchnie będzie miała
altana ?





ok. 40 m2

