Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalnoużytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie
programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia
dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu
przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”
a)

materiały wykończeniowe dachów:
 dachówka ceramiczna w kolorach naturalnych (odcienie terakoty, brązu, bordo,
szarości i czerni), dopuszcza się kolorystykę inną, niż określona w „standardach”,
pod warunkiem, że inwestor udowodni, iż jest ona identyczna jak istniejąca w
najbliższym sąsiedztwie lub harmonizuje z obszarem oddziaływania obiektu, w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane oraz nie zalicza się do barw







jaskrawych i intensywnych,
gont drewniany, strzecha lub łupek kamienny (pod warunkiem, że takie pokrycie
dachowe było pierwotnie zastosowane w budynku remontowanym lub w sytuacji
budynku projektowanego, jest to nawiązanie do pokrycia dachowego znajdującego
się przynajmniej na jednym budynku w sąsiedztwie),
blacha w kolorze stalowym lub miedziana,
dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów pokrycia dachowego w kolorach
naturalnych (odcienie terakoty, brązu, bordo, szarości i czerni), dopuszcza się
kolorystykę inną, niż określona w „standardach”, pod warunkiem, że inwestor
udowodni, iż jest ona identyczna jak istniejąca w najbliższym sąsiedztwie lub
harmonizuje z obszarem oddziaływania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane oraz nie zalicza się do barw jaskrawych i intensywnych; nie
dopuszcza się stosowania pokrycia dachowego z blachy trapezowej i powłok
lakierowanych z połyskiem,
dopuszcza się dachy płaskie (bez określania rodzaju i kolorystyki pokrycia
dachowego).

b) materiały wykończeniowe elewacji:
 tynk w kolorach: odcienie białego, beżu, szarości, (dopuszcza się kolorystykę inną,
niż określona w „standardach”, pod warunkiem, że inwestor udowodni, iż jest ona
identyczna jak istniejąca w najbliższym sąsiedztwie lub harmonizuje z obszarem
oddziaływania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane oraz
nie zalicza się do barw jaskrawych i intensywnych – wskazane kolory z dużą
domieszką bieli),

 drewno w elewacji (w tym drewniana stolarka okienna i drzwiowa oraz drewniane







balustrady) – w kolorze naturalnym, bejcowane lub barwione inną substancją
drewnochronną z zachowaniem widoczności struktury drewna (lub imitacja drewna
o takich samych walorach plastycznych),
cegła naturalna jednobarwna lub okładzina klinkierowa w odcieniach terakoty,
brązu lub szarości lub imitacja cegły naturalnej,
kamień naturalny lub imitacja kamienia naturalnego,
okładziny z blachy w kolorze stalowym, z wykluczeniem blachy trapezowej,
płaszczyzny oszklone,
stolarka okienna i drzwiowa (nie drewniana) – kolory zastosowane w elewacji,
odcienie brązu lub stolarka aluminiowa niebarwiona,

 rynny i rury spustowe – kolory zastosowane w elewacji, dachu lub stolarce okiennej
i drzwiowej,
 balustrady balkonowe (nie drewniane) – kolory zastosowane w elewacji, dachu lub
stolarce okiennej i drzwiowej, preferowana metaloplastyka w kolorach naturalnych
(w odcieniach szarości, czerni i brązu) lub aluminiowa niebarwiona, o
zminimalizowanej ornamentyce,
 nie dopuszcza się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych typu siding.
c) reklamy:
 na budynku wyłącznie reklamy działalności prowadzonej w budynku,
 metaloplastyka w kolorach naturalnych (w odcieniach szarości, czerni i brązu),
 reklama nie może wielkością przesłaniać detalu architektonicznego otworów
okiennych i drzwiowych elewacji – dopuszcza się reklamy sytuowane nad oknami
pierwszej kondygnacji, nad drzwiami wejściowymi i obok drzwi wejściowych.
d) ogrodzenia:
 kolorystyka i zastosowane materiały zgodne z rodzajem i kolorem materiałów
zastosowanych na budynku: dotyczy to koloru tynku, rodzaju okładziny, nakrycia
słupków,
 dopuszcza się ogrodzenia z siatki i panelowe z siatki w kolorze ciemnej zieleni oraz
ogrodzenia gabionowe,
 metaloplastyka w kolorach naturalnych (w odcieniach szarości, czerni i brązu), a
także aluminiowa o zminimalizowanej ornamentyce,
 nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych i z tworzyw
sztucznych.
e) nawierzchnie przy budynkach (nie dotyczy dróg publicznych):
 dopuszcza się nawierzchnie kamienne, betonowe, z cegły klinkierowej, żwirowe lub
z kruszywa naturalnego oraz tzw. bezpieczne (z granulatu gumowego – kostka,
płyty, wylewane),

 dopuszcza się nawierzchnie w kolorach naturalnych (w odcieniach szarości, czerni
i brązu),
 dopuszcza się zastosowanie maksymalnie dwóch kolorów na nawierzchniach w
obrębie działki lub terenu przynależnego do budowanego lub remontowanego
budynku.
f) zieleń towarzysząca:
projekty nowych budynków oraz podejmowane remonty zewnętrzne lub przebudowa,
powinny każdorazowo uwzględniać urządzenie nowej lub adaptację istniejącej zieleni
towarzyszącej na terenie związanym z danym budynkiem z wprowadzaniem (tam gdzie
jest to możliwe) zieleni żywopłotowej wzdłuż ogrodzenia.

