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1. Skrzyżowania o dużej zajętości terenu
2. Przekrój z trzema jezdniami i tramwajem
3. Brak pełnych relacji skrętnych na skrzyżowaniach
4. Zbyt szeroki pas dzielący
5. Jezdnie i tramwaj prowadzone na różnych 

niweletach
6. Brak małej architektury i zagospodarowania 

zielenią
7. Zbyt wąskie chodniki w stosunku do szerokości 

dostępnego terenu
8. Zbyt rzadko rozmieszczone przejścia dla pieszych



Al. Żołnierzy Wyklętych

1. Skrzyżowanie o dużej zajętości terenu
2. Ekrany akustyczne

3. Zbyt rzadko rozmieszczone przejścia dla pieszych
4. Forma dodatkowych przejść dla pieszych - tunel

5. Utrudniona dostępność piesza do terenów przyległych

6. Nieatrakcyjna forma murów oporowych

7. Przesadna ilość barier energochłonnych

8. Brak małej architektury i źle dobrana forma zieleni



PLANOWANE KORYTARZE TRANSPORTOWE 
(BUDOWA/PRZEBUDOWA)

ZREALIZOWANE W LATACH 2007-2015
KORYTARZE TRANSPORTOWE (SUiKZP 2007)

Planowane 
inwestycje
transportowe

Oczekiwania 
mieszkańców

ZAŁOŻENIA:
• Standard ulicy miejskiej
• Rewizja rezerw terenowych pod korytarze

transportowe
• Uwzględnienie zachowań transportowych

mieszkańców (GBR 2016)
• Priorytet dla pieszych, rowerzystów oraz

transportu zbiorowego (zgodność ze
Strategią Gdańsk 2030+)

• Dostosowanie układu transportowego do
planowanych terenów inwestycyjnych

CEL:



al. Żołnierzy Wyklętych

al. Wojska Polskiego

Istniejące ulice



Dlaczego robimy:

- Zgłaszane przez różne organizacje i mieszkańców zastrzeżenia 

do realizowanych ulic,

- Działanie w ramach Programu Operacyjnego Przestrzenie 

publiczne Strategii Rozwoju Gdańska 2030+,

- Wskazanie Rady Studium spisane w projekcie SUiKZP.



Podstawy:

- bezpieczeństwo, 

- obowiązujące przepisy,

- uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne.

Dobry standard to również proste zasady i minimalna 
liczba wariantów/wyjątków



Cel:

„Poprawa jakości zarówno istniejących ulic jak 

i lepsza realizacja nowych – w zakresie:  

przestrzennym, funkcjonalnym i estetycznym.”









Nowa Świętokrzyska – przekrój B-B (obecny projekt)

Nowa Świętokrzyska – przekrój B-B (propozycja)

Widok z perspektywy 
kierowcy



Nowa Świętokrzyska – przekrój B-B (obecny projekt)

Nowa Świętokrzyska – przekrój B-B (propozycja)

Widok z perspektywy 
pieszego



Efekt końcowy opracowania:

Zarządzenie prezydenta 
określające proces projektowania 
ulic ze wskazaniami modelowych 
rozwiązań.
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Część BRG 
(wg. SUiKZP)

Część wspólna 
z GZDiZ i innymi 
jednostkami.

Modelowe 
przekroje
Część BRG 

Spis dokumentów miejskich gdzie są 
szczegółowe wytyczne 
lub wskazanie, że taki jest w 
opracowaniu z wytycznymi do czasu 
jego opublikowania.

KLASY

SĄSIEDZTWA

PRIORYTETY



Tabela   B

• Dostępność przestrzeni publicznej - projektowanie uniwersalne

• Organizacja przestrzeni chodników

• Regulacje dot. Reklam i ogrodzeń w pasach drogowych

• Meble miejskie

• Zasady doboru gatunkowego i nasadzeń zieleni

• Drzewa - obowiązkowe nasadzenie szpalerów zieleni wysokiej

• Rozwiązania przystanków i zatok komunikacji zbiorowej

• Ekrany akustyczne

• Transport rowerowy

• Szerokości pasów jezdni

• Kanały infrastruktury

• Gdańskie Przestrzenie Lokalne

…?



Jak Standard będzie działał
w praktyce?

http://www.landscapeonline.com
Massachusetts 

Dep. of Transportation



KLASA
TECHNICZNA

SĄSIEDZTWO
WYTYCZNE
SZCZEGÓŁOWE

1 2 3
?

?

?
?

?
?





A - dominuje zabudowa tworząca wyraźne krawędzie

wnętrz ulic. Partery zabudowy pełnią funkcje

usługowe.

B - tereny zagospodarowania miejskiego -

optymalizacja warunków dla niezmotoryzowanych

użytkowników przestrzeni i obsługującej ich

komunikacji zbiorowej.

C - optymalizacja przestrzeni pod kątem przemieszczeń.

0 - Śródmieście czyli Główne i Stare Miasto. W jakich

granicach?

Propozycja określenia wymogów dla GM i SM jako

oddzielne wytyczne.









SĄSIEDZTWO – TYP A
PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Przestrzeń publiczna (chodnik + miejsce na gastronomię)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Zagospodarowanie zieleni ( w tym zieleń wysoka)

4. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

SĄSIEDZTWO – TYP B
PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Transport pieszy (chodniki o odpowiednich parametrach)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Zagospodarowanie zieleni ( w tym zieleń wysoka)

4. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

SĄSIEDZTWO – TYP C
PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Piesi (obowiązek realizacji chodnika)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

4. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Zagospodarowanie zieleni



• Dotyczy zarówno istniejących ulic jak

i planowanych.

• W zależności od dostępnej szerokości pasa

drogowego przekrój należy modyfikować

dodając lub rezygnując z kolejnych

elementów wg. priorytetów.





ULICA ZBIORCZA SĄSIEDZTWO TYPU A



UZYSKUJEMY
WYMAGANY STANDARD

DLA OKREŚLONEGO ODCINKA ULICY
Z MODELOWYMI PRZEKROJAMI

(SIWZ?)

„KONCEPCJA PROGRAMOWA”

PROJEKT

REALIZACJA

ulica modelowa

konkretna ulica



• nowy, istotny krok w całym procesie (ale poza właściwym 
Standardem),

• na tym etapie dostosowujemy rozwiązania modelowe do 
istniejących uwarunkowań,

• mamy możliwość prototypowania,
• konsultujemy konkretny odcinek ulicy,
• wypracowujemy uzasadnienie jeżeli rezygnujemy ze wskazań 

modelowych.

Czy drzewa, czy miejsca p. czy rowery kosztem jednego pasa?



ZAPRASZAMY DO 
2 LUTEGO 

DO NADSYŁANIA UWAG 
DO ZAŁOŻEŃ 

ORAZ WŁASNYCH 
PROPOZYCJI DO PRZYSZŁEGO 

DOKUMENTU.



Warsztaty



JAK BĘDZIE 
WYGLĄDAĆ 
TA ULICA?

1. Zweryfikowanie funkcjonowania idei Standardu.

2. Wskazanie elementów oraz wymogów.



1. Modelowy przekrój powinien uwzględniać elementy według 

priorytetów. (15 min)

2. Każda z grup ma do ułożenia przekrój ulicy o zadanej klasie 

i w określonym sąsiedztwie. (15 min)

3. W ramach ułożonego przekroju należy wskazać część, gdzie

zlokalizowane będą elementy infrastruktury podziemnej. (15 min)

4. … (15 min)

5. Każda z grup omówi swoje propozycje.  



SĄSIEDZTWO – TYP A
PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Przestrzeń publiczna (chodnik + miejsce na gastronomię)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Zagospodarowanie zieleni ( w tym zieleń wysoka)

4. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

SĄSIEDZTWO – TYP B
PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Transport pieszy (chodniki o odpowiednich parametrach)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Zagospodarowanie zieleni ( w tym zieleń wysoka)

4. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

SĄSIEDZTWO – TYP C
PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Piesi (obowiązek realizacji chodnika)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

4. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Zagospodarowanie zieleni







1. Modelowy przekrój powinien uwzględniać elementy według 

priorytetów. (15 min)

2. Każda z grup ma do ułożenia przekrój ulicy o zadanej klasie 

i w określonym sąsiedztwie. (15 min)

3. W ramach ułożonego przekroju należy wskazać część, gdzie

zlokalizowane będą elementy infrastruktury podziemnej. (15 min)

4. … (15 min)

5. Każda z grup omówi swoje propozycje.  



Dziękuję za uwagę

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk


