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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII/UWAGI 

 

w sprawie zagospodarowania terenu „Amfiteatru” ul. Fiderkiewicza, Milanówek. 

 

Konsultacje są realizowane w ramach projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności 

Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

 

 

Termin zgłaszania opinii: od 20.08.2015 r. do 27.08.2015 r. 

 

 

Imię i nazwisko osoby wnoszącej opinię / Nazwa organizacji wnoszącej opinię: …………………… 

 

Opinie/uwagi/propozycje: 

1. Co do istoty pomysłu i szczegółowych propozycji jestem zachwycony  

2. Mam JEDNĄ uwagę: przenośna toaleta (która z zewnątrz wygląda, jak wygląda, czyli kupa 

plastiku = przepraszam za banalne porównanie – a użytkowo też jest doraźnym koszmarem i 

w żaden sposób nie pozwoli matkom korzystającym z dziećmi z placu zabaw korzystać z 

przewijaka; komfortowo zająć się maluchem, etc). 

Ten jeden element (czyli zrobienie Toi-toja) będzie tam drzazgą, a nawet belką w oku. Tu 

kłania się problem brzydkiej i niefunkcjonalnej małej architektury, a tzw. „Architektura 

kibelkowa” ma już w Polsce przykłady przepięknych i funkcjonalnych realizacji. (w tym 

jedna z najpiękniejszych na świecie została zrobiona w Gdańsku). Taki budyneczek byłby 

wisienką na torcie całego przedsięwzięcia. Zobaczcie sami kilka przykładów 

3. Trail Restroom 

4. Design: Miro Rivera Architects 

5. Location: Austin, Texas 

http://mirorivera.com/
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6.  
 

Picture: Paul Bardagjy 

7. Designed by Miro Rivera Architects, the Trail Restroom on the banks of the Colorado River in Austin, 

Texas is both a public toilet and a sculpture that relates to and enhances the landscape that surrounds it. 

http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/01_Trail%20Restroom_Bardagjy.jpg
http://mirorivera.com/
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8.  

9. Picture: Paul Finkel/Piston Design 

10. The toilet - the first public restroom built in the park in over 30 years - was built by the Town Lake Trail 

Foundation, a community-based non-profit organization, in partnership with the city's Parks and 

Recreation Department. 

11.  
 

Picture: Paul Finkel/Piston Design 

http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/02_Trail%20Restroom_Finkel.jpg
http://www.nonprofitfacts.com/TX/Town-Lake-Trail-Foundation.html
http://www.nonprofitfacts.com/TX/Town-Lake-Trail-Foundation.html
http://www.austintexas.gov/department/parks-and-recreation
http://www.austintexas.gov/department/parks-and-recreation
http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/05_Trail%20Restroom_Finkel.jpg
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12. The design was conceived as a sculpture in a park, a dynamic object along the active trails. It consists of 

49 vertical Corten steel plates whose width and height vary significantly. The panels are arranged along a 

'spine' that coils at one end to form the restroom walls. The plates are staggered in size to control views 

and to allow for the penetration of light and fresh air. Both the door and roof were fabricated from steel 

plates. 

13.  

14.  

15. JinHua Architecture Park public toilet 

16. Design: DnA Design and Architecture 

17. Location: Zhejiang Province, China 

18.  
19. Picture DnA Design and Architecture 

20. You'd feel let down if the public toilets at an architecture park weren't suitable striking in their design. 

Thankfully, the ones at the JinHua Architecture Park, which was curated by world-famous Chinese artist 

Ai Weiwei, don't disappoint. These stylish concrete loos were designed by DnA Design and Architecture 

and aim at providing that rarest of things, privacy in a public toilet. 

http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/6d0e13dbd216dca385cea65482ac621e.jpg
http://iwan.com/photo_index_jinhua.php
http://aiweiwei.com/
http://designandarchitecture.net/
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21.  
22. Picture DnA Design and Architecture 

23.  
24. Public Toilet, Gdansk 

25. Design: Schleifer & Milczanowski Architekci 

26. Location: Poland 

27.  
28. Picture: Schleifer & Milczanowski Architekci 

29. Designed as part of the drive to make Gdansk match-fit to host the EURO 2012 football tournament, 

these public toilets are practical as well as stylish. undertaking a feasibility study, the archtiects found that 

they would need to design something that would involve minimal earthworks. 

http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/e8cb2cbaca0193976d00e775569bb983.jpg
http://sim-architekci.pl/
http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/00001.jpg
http://gdansktourism.com/
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30.  
31. Picture: Schleifer & Milczanowski Architekci 

32. The architects settled on a prefabricated option. The toilet's cylindrical form bulges at the base, in shape 

reminiscent of a rain-drop, while the vertical steel ribs of the exterior double as a bike rack. 

http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/00014.jpg


 

 

dla rozwoju Mazowsza 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

33.  
34. Picture: Schleifer & Milczanowski Architekci 

35.  
36. Thanks to Francesc Mola, who helped us put this list together from the book Public Toilet Design: From 

Hotels, Bars, Restaurants, Civic Buildings and Businesses Worldwide, which he edited. 

37.  

 

 

Milanówek, dnia: …………………                             ……………………………………………… 

       Imię i nazwisko  

osoby zgłaszającej opinię 
 

 

 

 

____________________________  
Uwaga! Formularz zgłoszenia opinii należy, złożyć osobiście lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

katarzyna.fitz@milanowek.pl  

http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/designcurial/00005.jpg
http://www.amazon.com/Public-Toilet-Design-Restaurants-Businesses/dp/1770852166
http://www.amazon.com/Public-Toilet-Design-Restaurants-Businesses/dp/1770852166

