za'iqczni\- nr

44

URZ,ID MIASTA CDYNI
81-382 Gdynia, AL Mffizalkd Pils\d\keqo 52k4
adrcs da l,antaktu: 81-364 GdVnia, l. 1A Lutqa 24 pl?tra V, pak. 506,

tel 58/ 568 25 6A
Plestlk Miaeta teleJon: 58 668 25 6a e-ftail: plostyknineta@Bdwid.pt

Gdynia,29,07.2015
sM0.7012.18.8.2015

zDtz
UI.10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Dot-: Wvtvczhvch w sFrawie kolorvstvki slupkdw blokuiacvch, poreczv, balustrad. lamp
innvch element6w urzadzei bezpieczelrsiwa ruchu drosovreqo oraz mebli mieiskich.

i

W zwiEzku z programem estetyzacjl Miasta Gdyni, w uzgodnieniu z przedstawicielarni
ZDIZ wypracowano wsp6lnE koncepcjq kolorystvki element6w infrastruktury miejskiej.
I
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Kolorystyka lamp:

-Lampy o wysokosci do 8m na terenach zielonych I w parkach, Bulwar Nadmorski im. Feliksa

Nowowiejskiego, Promenada Kr6lowej Marysieiki - RAl" 7016
-Lampy o wysokoicl do 8m mo o w Orlowie - RAL 9002
-Lampy o wysoko(cl do Bm w miejscach zurbanizowanych i w pasie
-Lampy o wysokoici powyiej 8m- RAL 7042
-Siupy trakcyjne historyczne- RAL 7032,

2.

drogi

RAL 7012

Slupki znak6w drogowych, ogranic:ajqce wjazd, barierki i poreczei

-Kolorystyka slupk6w znakdw drogowych RAL 7012.

-Zaleca sie stosowanle stupk6w blokujqcych o przekroju kota w prostej formie, bez
elernent6w ozdobnych o wysokogcl 110crn ilrednicy 5cm, w przypadkach uzasadnlonych z
dopuszczenlem wersji o grednacy 10cm, kolorvstyka RAt 7012
-Dopuszcza siq na slupkach, dla poprawy bezpieczefstwa, stosowanie odblaskowej opaski w
kolorze Z6hym odblaskowym w szerokolci 10cm, G6rna krawedi opaski powinna znajdowa6
siq na wysokoici 4cm od g6rnej krawedzi slupka. Opaski stosuje sie jedynie na slupkach o
jedholitej wysokoici iprostym ksztalcie, Nie stosuje sie odblaskowych opasek na stupkach
dekoracyjnych o tzw. formie hlstoryzujEcej.
-Wysoko<6 poreczy i barlerek okreila sie na 110cm a przekr6j o irednicy 6cm, poprzeczke
pozion1a o przekroju 6cm RAL 7012.
-Na terenie Sr6dmieicia i w dzielnicy Orlowo nie dopuszcza slq stosowania barierek w
kolorze i6ltym, oraz odblask6w na slupkach ograniczajacych wjazd.

3,

Elementy o.hrony roslin izieleni:

- W celu

zabezpieczenia mlodych nasadzei zaleca siq stosowanie prostych, azurowych
tozwtqzan,
Wysokold ogrodzenia do 35cm, szerokoid stupka 4,5cm, wysoko(i barierki 4,5cm, szerokoi6
ba.ierkl 3cm, w kolorystyce RAL 7012 {zmienia siq kolorystykQ okreslonE w pjdmie nr
SM0.670,2,32.2015 z dnia 24.03.2015r)

4.

Meble miejskie (kosze,lawki):

-Zaleca siq kolor szary wedlug wzor.ika RAL 7012 dla element6w metalowych stosowanych
w pasle drogl i miejscach zufbanizowanych.

-Na terenach zielonvch iw parkach, dla element6w metalowych zaleca slg stosowanie
ciemniejszej szarosci wedlug wzofnika RAL 7016.
-Zaleca sie systematycznE zmianq kolorystyki <mietnik6w, wiat przystankowych iinnych
element6w metalowych w przestrzeni pub:icznej na kolor RA17012.

5.

Stojaki rowerowe, elemehty infrastrulduay rowerowejl

' W kolorystyce stali nierdzewnej.
-Nie dopuszcza siq stosowania barierek rowerowych w kolorze U6ltym.

6.

Skrzynki do przylqczy:

-Zaleca siq stosowanie skrzynek w kolorystyce RAL 7035 lub 7038.
-Na kaidej skrzynce w prawym 96rhym rogu naleiy Lrrniedcid
odpowiadajEcym za stan techn;czny i estetyczny urzqdzenia.

o

zarzEdcy

'nformacjq

Powyisze wytyczne naleiy t.aktowa6 iako ogdlne zalecenia, jednakie zaleca siQ by
kaidorazowo konsultowa6 kolorystyke element6w podlegajqcych wymianie, konserwacji
czy nowych inwesty.ji, poniewal kaida przestrze{ wvmag. anallzy i wlaCclwego
dostosowania kolorystyki do kontekstu przeslrzennego.
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