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Warszawa

W wiqzku z wnioskiem otrzymanym 15 czerwca 2o1s r. Wydzial EstetykiPzestaeni Publicznej przekazuie nastgpuj4ce wskazania do nowej koncepcjiterminalu roweru publicznego w Warszawij:
1' Nadrzgdn4 cechq terminalu 

.powinna !v6 jego funkcjonalnoS c. Du2y nacisknafezy postawi6 na. poprawe strony ihformacyj'i"j - znacznie wiqksza niz obecniepowiezchnia terminaru powinna 
-by6 

poiiac=o.n^ pod dobrej jakosci mapyi schematy dotyczqce systemu Veturilo' (lokalizacja stacji), jak r6wnie2 systemukomunikacji rowerowej. (sie6 dr6g dla ror"rlw i p".ow r.o*"io*v"nl.'2' Forma terminalu powinna wynikad 
'z 

zalo2efi runfc;oiialnych, niemniejjednak nale2y dqzy6 do zachowania jej mo ; jak najwiqkszej prostotyi zapobiegad nadmiernej ingerencji * pr="rir."n. ra obecnos6 stacji dokujqcejz rowerami stanowi element na tyle silny wizualnie ronumentalna, czy krzykliwaforma terminalu staje sig juz zbqdna.
3' Projekt oprze1 nale2y na materialach takich jak: stal, aluminium, szklo,tworzywa sztuczne imitujqce szklo (np. poliwgglan) i mozliwosciq malowania,anodowania i barwienia w masie.
4' Kolorystyka terminalu powinna ograniczal sig do barw achromatycznych(skali szarosci) lub posiadajqcych nie wigcei niz f/" nasycenia barwy, z mo2liwosciqwprowadzenia akcent6w w wybranym kolorze Veturilo.

Dotyczy: wytycznych do konkursu na nowq koncepcjg terminalu roweru publicznegow Warszawie
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Stoleczlly KonserwttOr Zabyk6w,d」 劇 aC na podstawie a■.27u」tawy。 。chrode扇扱 高
i opiece nad zabytkarni z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j.Dz, IJ, z 2014 r.-poz. 1446), stwierdza,
2e nowe wzqdzensa techniczne lokalizowane na terenach objgtych ochron4 konser-watorsk4,
powinny posiadai estetyczn4 i neuhaln4 formg, podobnie jut *ytorzystyvane obecni!
terminale-. N.ale? r6wnie2 podkreSlid, ze sp6jny system oznakowania i informacji
f{kcjonujqcy na obszarze rvpisanym do rejesku zabytk6w jest koniecnty dlazachowania
ladu estetycznego przestzeni miejskiej. Z tego *ugtgdu Laleca sig zmiang kolorystyki
naklejek z czerwonej na br4zow4 w nawiqzaniu do kolorystyki MSM na terenach
zabytkowych' ananawierzchniachzkostki brukowej ograniczenie szeroko5ci listwy stojak6w
rorverowych. Ponadto, naleLry wykorzystaC dotychczasowe rozwi4zania -ut"riilo*r,kolorystyczne i gabarytowe.

wybrana lokalizacJa
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