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I. Wstęp 

W roku 2014 Rada Miasta Gdańska uchwaliła Strategię Rozwoju Gdańska 2030 
Plus, w ramach której powstało 9 programów operacyjnych, w tym Program 
Operacyjny Przestrzeń Publiczna, którego wdrażaniem zajmuje się m.in. Biuro 
Rozwoju Gdańska. Rozpoczęte w II połowie 2017 r. studium Gdańska Polityka 
Wodna (GPW) rozwija założenia zawarte w programie operacyjnym. 
Ponadto GPW jest uszczegółowieniem idei zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP), w którym system 
wodny został wskazany jako ważny element w kształtowaniu przestrzeni 
publicznych zarówno o charakterze ogólnomiejskim, jak i lokalnym. 

Gdańska Polityka Wodna jest opracowaniem skupiającym się na aspektach 
przestrzenno-funkcjonalnych w granicach kompetencji oraz specyfiki planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. Porusza przede wszystkim kwestie 
dostępności brzegów zatoki, rzek i potoków dla mieszkańców i sposobu ich 
urządzenia, czyli zbliżenia miasta do wody i wykreowania systemu nadwodnych 
przestrzeni publicznych. Prezentowany materiał jest dokumentem modułowym i może 
być uszczegółowiony przez inne jednostki w zakresie ich kompetencji (np. w zakresie 
rozwoju żeglarstwa i transportu wodnego, ochrony przeciwpowodziowej w tym 
retencji wód opadowych, ochrony fauny i flory itp.). GPW wyznacza jednocześnie 
główny cel, jakim jest: zrównoważone zagospodarowanie terenów 
nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i ochrony przeciwpowodziowej.  

Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Głównym celem części 
pierwszej (opublikowanego w 2018 r.) było rozpoznanie uwarunkowań, możliwości 
i ograniczeń dotyczących systemu wodnego Gdańska oraz określenie kierunku 
dalszych prac szczegółowych. 

 

 
il. 1. Schemat ilustrujący dokumenty miejskie, których kontynuacją jest Gdańska Polityka Wodna, etapowanie opracowania (opr. BRG). 
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il. 2. Zakres opracowania przyjęty w Gdańskiej Polityce Wodnej (opr. BRG). 

 

System wodny Gdańska jest złożony i zróżnicowany. Składa się ze strefy 
brzegowej Zatoki Gdańskiej, rzek: Wisły, Motławy, Raduni oraz z sieci potoków 
wraz z dopływami. Ze względu na warunki ochrony przeciwpowodziowej na 
potokach zlokalizowane są zbiorniki retencyjne, na polderach usytuowano kanały 
melioracyjne współtworzące system wodny miasta. 
Każdy z tych elementów posiada inny charakter, sąsiaduje z odmiennymi 
przestrzennie, funkcjonalnie i krajobrazowo obszarami miasta oraz posiada 
zróżnicowaną dostępność. Stąd wyodrębniono obszary problemowe, które w części 
szczegółowej GPW zostały zbadane i przedstawione w postaci 4 załączników do 
Gdańskiej Polityki Wodnej prezentujących 4 polityki wodne: Politykę Wisły, 
Politykę potoków i małych rzek, Politykę Motławy oraz Politykę Zatoki Gdańskiej. 
Dla każdej z nich określono potencjały oraz wyznaczono kierunki rozwoju. 
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II. Metodyka 

Wzdłuż analizowanego systemu wodnego Gdańska można wyróżnić 
zasadniczo dwa typy krawędzi lądu z wodą: nabrzeże lub brzeg. Rozróżnienie 
nabrzeża od brzegu jest uzależnione od pełnionej funkcji i zagospodarowania.  
O nabrzeżu mówimy wówczas, gdy jest ono urządzone w sposób umożliwiający 
obsługę ruchu na wodzie i cumowanie jednostek pływających. W Gdańsku 
nabrzeża są zlokalizowane głównie wzdłuż Martwej Wisły oraz Starej i Nowej 
Motławy. Specyficznym rodzajem brzegu jest krawędź lądu z morzem, czyli plaże 
i wydmy nad Zatoką Gdańską (Polityka Zatoki Gdańskiej). Na tym obszarze celem 
opracowania jest zwiększenie dostępności plaż i kąpielisk poprzez urządzenie 
poszczególnych stref wejściowych przy zachowaniu ochrony fragmentów naturalnych, 
ukształtowania terenu i walorów przyrodniczych (przedstawiono w Polityce Zatoki 
Gdańskiej).   
Wzdłuż cieków dominują brzegi, które przybierają różnorodną formę, poczynając 
od brzegów ukształtowanych w sposób naturalny, brzegów urządzonych w formie 
skarp, brzegów umocnionych w formie obudowanych kanałów, czy też 
podwyższonych. Brzeg w zależności od ukształtowania terenu, może być 
krawędzią lądu z wodą, może przebiegać po wale przeciwpowodziowym lub po 
brzegu jaru, może być odcinkiem prowadzonym w sąsiedztwie wody, w obszarze 
funkcjonalnie związanym z wodą (np. w terenie zieleni ogólnodostępnej). 
Oczywiście ukształtowanie terenu wpływa na możliwości urządzenia brzegu oraz 
na sposób korzystania z wody. Niezależnie od bezpośredniej lub pośredniej 
dostępności wody (wzrokowej, słuchowej, nastrojowej) urządzenie każdego 
rodzaju brzegu i włączenie do systemu przestrzeni publicznych miasta sprzyja 
wykorzystaniu potencjału wody i podniesieniu jakości życia mieszkańców.  

 
il. 3. Stara Motława i zwodzona kładka piesza na Ołowiankę (fot. Agencja Gazeta). 
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 Typy brzegów i ich wyposażenie 

       Wygląd oraz przeznaczenie poszczególnych brzegów wynika bezpośrednio 
z najbliższego otoczenia i funkcji znajdujących się na styku z wodą. W oparciu 
o najbliższe sąsiedztwo w Gdańskiej Polityce Wodnej wyznaczono strefy 
funkcjonalne wzdłuż cieków wodnych i plaż oraz główne kierunki ich rozwoju. 
Następnie wyodrębniono trzy typy nabrzeży/brzegów/plaż: miejski, rekreacyjny, 
przyrodniczo-rekreacyjny. Typy odpowiadają strefom funkcjonalnym i różnią się 
ukształtowaniem, sposobem zagospodarowania oraz estetyką wyposażenia (il. 4)     

 
il. 4. Strefy funkcjonalne wyznaczone wzdłuż głównego układu wodnego. Strefy (o zasięgu 500m) określają kierunki rozwoju 
nabrzeży na podstawie dominujących funkcji w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gdańska (Gdańska Polityka Wodna, opr. BRG). 

Dla każdego z trzech typów zaproponowano zestaw podstawowego – 
obligatoryjnego wyposażenia wynikający z ich charakteru. Określenie 
minimalnego wyposażenia nie wyklucza sukcesywnego doposażania przestrzeni 
o kolejne elementy, ale zabezpiecza podstawowe funkcje miejsca i jego 
dostępność. Proponuje się etapowanie realizacji wyposażenia obligatoryjnego 
uzależnione od możliwości finansowania inwestycji (etap 1 i etap 2 wyposażenia). 
Zestaw obligatoryjny jest wzbogacony także wyposażeniem uzupełniającym, które 
ma charakter zalecenia i jest możliwe do realizacji w kolejnym etapie.  
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BRZEGI MIEJSKIE W POLITYCE 
POTOKÓW I MAŁYCH RZEK 
tworzą układ przestrzeni publicznych 
ogólnomiejskich. Zlokalizowane są 
najczęściej w prestiżowych częściach 
miasta, w strefie wielofunkcyjnej (Il. 4). 
Wymagają wykreowania atrakcyjnych 
przestrzeni nadwodnych, bulwarów, 
ciągów będących wizytówką danej 
dzielnicy i całego miasta. 
Ten typ posiada krawędź zurbanizo-
waną - usługową i mieszkaniową.  
 

Brzegi miejskie powinny być projektowane indywidualnie, z użyciem szlachetnych 
materiałów, z uwzględnieniem tożsamości miejsca. Przestrzenie te powinny 
posiadać priorytet dla ruchu pieszego. Dopuszczenie ruchu rowerowego jest 
możliwe w przypadku, gdy nie wpływa to negatywnie na komfort i płynność ruchu 
pieszego. W wyposażeniu należy uwzględnić wprowadzenie oświetlenia już w  
pierwszym etapie projektowym, gdyż takie przestrzenie są predestynowane do 
całodobowego i całorocznego funkcjonowania. Brzegi miejskie wzdłuż potoków 
powinny być czytelnie powiązane z systemem ciągów pieszych i przestrzeni 
publicznych dzielnicy. Punkty węzłowe należy zaprojektować w sposób szczególny, w 
formie atrakcyjnych przestrzeni (placów i skwerów) towarzyszących wodzie, 
eksponujących charakterystyczne walory widokowe i obiekty. 

 

 

 

SIEDZISKA, POJEMNIKI NA ŚMIECI, TRASY 
PIESZE, ZIELEŃ, OŚWIETLENIE 

STOJAKI ROWEROWE, ZDROJE, 
ELEMENTY SZTUKI, POMOSTY, ZEJŚCIA 
DO WODY 
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BRZEGI REKREACYJNE W POLITYCE 
POTOKÓW I MAŁYCH RZEK 
zlokalizowane są przeważnie w strefie 
mieszkaniowej (il. 4), towarzyszą 
osiedlom mieszkaniowym i współtworzą  
układ przestrzeni publicznych o 
charakterze lokalnym. Posiadają 
krawędź częściowo zurbanizowaną 
z przewagą zieleni rekreacyjnej. 
W urządzeniu terenów sąsiadujących 
powinna dominować zieleń tworząca 
razem z ciekami wodnymi system 
błękitno-zielonych pasm (str. 14-15). 

Zagospodarowanie brzegu powinno sprzyjać codziennej rekreacji mieszkańców 
i odpowiadać na potrzeby różnych grup wiekowych. Wyposażenie musi zawierać 
już w etapie 1 trasy piesze i rowerowe oraz zieleń, a w etapie drugim m.in. stoły 
piknikowe czy przyrządy rekreacji dla różnych grup wiekowych oraz oświetlenie. 
Wzdłuż cieków wodnych gdzie występują lub są przewidziane do realizacji brzegi 
o charakterze rekreacyjnym powinno się uwzględniać lokalizację pomostów, 
kładek i zejść do wody. Punkty węzłowe powinny być urządzone pod kątem 
ekspozycji walorów widokowych jako: tarasy, małe place, zejścia do wody, miejsca 
koncentracji urządzeń wypoczynkowych. 

 

 

TRASY PIESZO-ROWEROWE, SIEDZISKA, 
POJEMNIKI NA ŚMIECI, ZIELEŃ  

OŚWIETLENIE, ZDROJE, STOŁY PIKNIKOWE, 
WYPOSAŻENIE REKREACYJNE DLA 
RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH, POMOSTY, 
ZEJŚCIA DO WODY, STOJAKI ROWEROWE 
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BRZEGI PRZYRODNICZO-
REKREACYJNE W POLITYCE 
POTOKÓW I MAŁYCH RZEK 
są przeważnie niezurbanizowane, 
z przewagą terenów zieleni i krajobrazu 
otwartego. Najczęściej zlokalizowane 
w strefie przyrodniczo-rekreacyjnej 
(il. 4). Zagospodarowanie brzegu 
powinno cechować się jak najmniejszą 
ingerencją w krajobraz i środowisko 
naturalne, sprzyjać wypoczynkowi 
i obcowaniu z przyrodą. Brzegi wraz 
zielenią tworzącą i ciekami wodnymi 
Tworzą istotny element systemu 
błękitno-zielonych pasm (str. 14-15). 

Brzegi przyrodniczo-rekreacyjne przebiegają najczęściej w sąsiedztwie terenów 
cennych przyrodniczo tj.: lasów, zbiorników wodnych, naturalnych wąwozów 
i zagłębień terenu. Podstawowym wyposażeniem w pierwszym etapie są ciągi 
piesze i rowerowe oraz stoły piknikowe. W drugim etapie wyposażenie 
uzupełniono o pomosty, zejścia do wody, kładki oraz tablice edukacyjne i tarasy 
widokowe. W miejscach o szczególnych walorach krajobrazowych wskazane są 
punkty węzłowe, które powinny być urządzone pod kątem ekspozycji widokowej, 
a ich zagospodarowanie powinno uwzględniać naturalny charakter otoczenia. 
Miejsca te powinny umożliwiać kontemplację przyrody oraz obserwację flory 
i fauny. Dla zachowania naturalnego wyglądu brzegu proponuje się rozwiązania 
minimalnie ingerujące w krajobraz, wykorzystujące naturalne materiały oraz 
działania zmierzające do renaturyzacji brzegów.    

 

 

 

 

 

 

 
 

TRASY PIESZO-ROWEROWE, STOŁY PIKNIKOWE 

TARASY WIDOKOWE, TABLICE EDUKACYJNE, 
POMOSTY, ZEJŚCIA DO WODY 
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 Zasada analiz poszczególnych odcinków brzegów  

Analizy zostały podzielone na 3 części zawarte na trzech planszach 
dotyczących każdego z odcinków brzegów. W części pierwszej zbadano wszystkie 
potencjały istotne z punktu widzenia rozwoju brzegu jako przestrzeni publicznej. 
Wyodrębniono przy tym kilka grup potencjałów, m.in.:  

 potencjał dostępności opisujący w jakim stopniu dany brzeg jest dostępny 
dla użytkowników (z uwzględnieniem transportu zbiorowego),  

 potencjały funkcji towarzyszących oraz istniejącej infrastruktury wodnej 
określające atrakcyjność brzegu i jego najbliższego sąsiedztwa oraz 
możliwości rozwoju związanego z wykorzystaniem wody, 

 potencjał historyczno-krajobrazowy wskazujący obiekty historyczne 
związane z wodą i świadczące o tożsamości miejsca oraz wartościowe 
elementy krajobrazu warte podkreślenia, tj.: osie widokowe, otwarcia 
widokowe, dominanty przestrzenne.  

W analizie potencjałów zwaloryzowano stan urządzenia brzegów oraz możliwości 
przejścia wzdłuż wody w postaci trzech oznaczeń: 

 brzegi urządzone lub wskazane do modernizacji wyposażenia – odcinki w pełni 
dostępne i posiadające urządzenie odpowiadające minimalnemu obligatoryjnemu   
wyposażeniu (Typy brzegów str. 8-10), 

 brzegi nieurządzone z możliwością przejścia – odcinki nie posiadające pełnego 
obligatoryjnego wyposażenia, ale obecnie użytkowane przez mieszkańców np.: 
istniejące przedepty wzdłuż wody; 

 brzegi nieurządzone bez możliwości przejścia – odcinki niedostępne obecnie ze 
względu na brak możliwości przejścia wzdłuż wody z powodu ogrodzeń własności 
prywatnej, dzierżaw gruntów, braku urządzenia terenów zieleni;  

Plansza potencjałów pozwala na zdiagnozowanie mocnych stron miejsca, a także na 
wskazanie elementów istotnych do przekształcenia na planszy kierunków.  

Na podstawie potencjałów dla każdego odcinka stworzono planszę kierunków 
rozwoju, czyli wytycznych określających sposób zagospodarowania brzegu oraz 
jego sąsiedztwa w zakresie: 

 określenia typu brzegu i obligatoryjnych oraz uzupełniających elementów 
wyposażenia dostosowanych do jego charakteru (zestaw piktogramów), 

 poprawy dostępności, 
 wyeksponowania wartościowych elementów krajobrazu, dziedzictwa 

historycznego oraz wartości przyrodniczych, 
 wskazania możliwości rozwoju infrastruktury wodnej i nadwodnej ustalone 

w oparciu o wnioski wydziałów miejskich i instytucji (rozbudowy, zalecenia), 
 wskazania potencjalnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w 

bezpośrednim sąsiedztwie wody, stanowiących o lokalnej tożsamości 
miejsca bądź mających taki potencjał w przyszłości. 
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Ostatnim etapem analiz było wskazanie referencji, czyli przykładowych realizacji 
związanych z urządzeniem brzegów, które przybliżają przyszłym projektantom i 
wykonawcom preferowaną przez miasto estetykę oraz formy zagospodarowania 
(szczegółowo w rozdz. V, pkt 4.).  

 

il. 5. Schemat ilustrujący sposób etapowania analiz poszczególnych odcinków (opr. BRG). 

 Aspekt dziedzictwa kulturowego i krajobrazu  

Wytyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu wynikają 
bezpośrednio z uwarunkowań opisanych szczegółowo w Gdańskiej Polityce 
Wodnej – Uwarunkowania i Kierunki, gdzie zebrano najważniejsze elementy w pkt 
5. „Uwarunkowania historyczne” oraz pkt 6. „Krajobraz”.  

Dziedzictwo kulturowe i krajobraz zostały przedstawione na planszach w podziale 
na dwa bloki:  

 potencjał historyczno – krajobrazowy pokazany na planszy potencjały  
 elementy ekspozycji krajobrazu i dziedzictwa kulturowego istotne dla 

zagospodarowania nabrzeża zawarte na planszy kierunki. 

Blok dotyczący planszy potencjałów zawiera w sobie dwie grupy: ważne budynki 
i obiekty związane z historią i tożsamością miejsca oraz wybrane elementy 
kompozycji krajobrazu tj.: osie widokowe, punkty widokowe i dominanty 
przestrzenne.  

 
il. 6. Młyn IV przy Potoku Oliwskim wskazany w Polityce potoków i małych rzek jako potencjał historyczno-krajobrazowy 
możliwy do wykorzystania przy zagospodarowaniu nabrzeża Potoku Oliwskiego, jako elementy tożsamości miejsca (fot. 
BRG) 
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Przykładem takich wskazań są m.in.: młyny oliwskie (il. 6) czy dźwigi portowe (il. 7) 
świadczące o tożsamości miejsca związanej z historią rozwoju miasta oraz 
posiadające możliwość przekształcenia na nowe funkcje wzbogacające 
atrakcyjność nabrzeża.  

Jako zasadę przyjęto, że wszystkie elementy wskazane w charakterze potencjału 
mają swoje odzwierciedlenie w kierunkach zagospodarowania dedykowanych 
konkretnym odcinkom nabrzeży. Co za tym idzie wskazanie ważnego budynku czy 
obiektu zlokalizowanego przy nabrzeżu oznacza, iż ma on potencjał adaptacji na 
nowe funkcje lub stanowi potencjał krajobrazowy, który należy chronić, czy 
eksponować w zagospodarowaniu. W takim przypadku w szczegółowych 
wytycznych dla zagospodarowania nabrzeża, na planszy kierunki, dla budynku lub 
obiektu wskazana jest preferowana funkcja lub forma ekspozycji czy ochrony 
wyróżnionych elementów krajobrazu. Osie widokowe i punkty widokowe mają 
odniesienie w kierunkach zagospodarowania w postaci punktów węzłowych 
wymagających szczególnego urządzenia pod kątem ekspozycji widokowej 
wynikającej najczęściej z potencjału widoku na wodę. 

 
il. 7. Dźwigi portowe wraz z zabudową tzw. Młodego Miasta wskazane w Polityce Wisły jako potencjał historyczno-
krajobrazowy możliwy do wykorzystania przy zagospodarowaniu nabrzeża Martwej Wisły, jako elementy tożsamości 
miejsca (fot. BRG) 
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 Błękitno-zielone pasma  

 Idea błękitno-zielonych pasm (il. 8), bazuje na rozwoju miasta 
uwarunkowanym przyrodniczą wartością istniejących struktur zielonych opartych 
o cieki wodne.  Założenie to jest niezbędne dla ochrony wód płynących, 
zachowania biologicznej różnorodności przyrodniczej oraz naturalnych korytarzy 
przewietrzania miasta.  

 
il. 8. Schemat idei zachowania i wzmocnienia błękitno-zielonych pasm w Gdańsku . 

 
W Gdańsku system potoków i małych rzek płynących przez miasto daje 

unikalną możliwość stworzenia systemu zielonych terenów rekreacyjnych, które 
mogą zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców związane 
z wypoczynkiem i aktywnościami na świeżym powietrzu. Dodatkową wartością 
błękitno-zielonych pasm jest szansa wzmocnienia potencjału retencji wód. Aspekt 
ten (opisany w następnym podrozdziale) jest szczególnie istotny dla ochrony 
przeciwpowodziowej miasta i adaptacji do zmian klimatu. 
 Potoki i rzeki w Gdańsku, w swoich górnych odcinkach, płyną w większości 
przez obszary chronione Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Żuław Gdańskich. 
Dla tych odcinków najważniejsza jest ochrona wody i zieleni oraz utrzymanie ich 
bioróżnorodności. Dlatego wskazane w opracowaniu wytyczne do 
zagospodarowania tych brzegów charakteryzują się minimalną ingerencją w 
środowisko naturalne i najczęściej ograniczają się do wskazania ścieżki spacerowej 
wzdłuż wody. Pozostałe potoki, których górny bieg ma początek poza terenami 
zieleni chronionej płyną głównie przez dzielnice mieszkaniowe. W tym przypadku 
wskazania dotyczące zagospodarowania brzegów opierają się w przewadze 
o koncepcję stworzenia systemu terenów zieleni ogólnodostępnej wzdłuż wody. 
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z drugiej zaś odpowiednio wyposażone mogą służyć codziennej rekreacji 
mieszkańców. Kluczowym aspektem użytkowania tych obszarów jest utrzymanie 
ciągłości powiazań pieszych i rowerowych pomiędzy elementami systemu.  

W dolnych odcinkach potoki płyną przez intensywnie zurbanizowane 
tereny, w wielu przypadkach równolegle do układu drogowego czy krawędzi 
zabudowy, a ich fragmenty są często skanalizowane. W tych przypadkach kwestia 
zachowania błękitno-zielonych pasm wydaje się być priorytetowa dlatego, 
największy nacisk kładzie się na zachowanie otwartych koryt wodnych w możliwie 
jak najdłuższym przebiegu oraz maksymalne zachowanie istniejących terenów 
zieleni, które im towarzyszą.  
Na planszach kierunków pokazano również odcinki, dla których warto rozważyć 
odkrycie skanalizowanego potoku. Fakt ten dotyczy głównie potoków: Strzyża 
i Królewskiego, gdzie wstępne analizy wykazały taką możliwość. Tego rodzaju 
działania, choć trudne i kosztowne dla miasta, mają bardzo duże znaczenie dla 
wzmocnienia ciągłości przyrodniczej naturalnego systemu wodnego Gdańska, a co 
za tym idzie poprawy jakości powietrza oraz jakości życia i zdrowia mieszkańców. 
Zagospodarowanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych jest również 
rozwiązaniem prowadzącym do uzupełnienia niedoboru terenów rekreacyjnych w 
centralnych częściach miasta. 
W miejscach, gdzie odkrycie wody płynącej nie jest możliwe rekomenduje się 
urządzenie terenów zieleni ogólnodostępnej, w ramach których wprowadzone 
zostaną powiązania piesze łączące sąsiednie, odkryte, odcinki potoku. Takie 
rozwiązanie zapewni ciągłość funkcjonalną (komunikacyjną i przyrodniczą) wzdłuż 
danego potoku, co jest priorytetowe w kontekście budowania systemu terenów 
rekreacyjnych opartych o ideę utrzymania i wzbogacania zielono-niebieskich 
pasm. Dodatkowo, aby wzmocnić tożsamość miejsca, jako wyposażenie tych 
odcinków, zaleca się zastosowanie elementów sztuki, fontann czy innych urządzeń 
będących reminiscencją wody.    
 

 Retencja  

          Retencję definiuje się jako wydłużenie czasu oraz drogi obiegu wody 
i zanieczyszczeń w zlewni, czego skutkiem jest między innymi poprawa stosunków 
wodnych w zlewni oraz podczyszczenie wód. Efekt retencyjny można uzyskać 
poprzez ograniczenie prędkości wody płynącej po powierzchni terenu. Powolny 
odpływ sprzyja gromadzeniu zasobów wodnych w zlewni, co wzbogaca przyrodę 
i uatrakcyjnia krajobraz, jednocześnie minimalizując skutki zarówno powodzi jak 
i suszy. Zwiększanie retencji wodnej można uzyskać między innymi poprzez 
odtworzenie obszarów zalewowych, oczek wodnych, mokradeł, likwidację 
powierzchni uszczelnionych oraz nasadzenia roślin, a także poprzez budowę 
zbiorników retencyjnych, zarówno mokrych, suchych lub mieszanych. 
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il. 9. Użytek ekologiczny „Torfowisko Smęgorzyńskie”  (fot. www.opencaching.pl). 

Położenie miasta Gdańska na dwóch tarasach rozdzielonych krawędzią 
wzgórz morenowych i różniących się wysokością miejscami do 180 m n.p.m. 
powoduje, że woda deszczowa z górnego tarasu, zarówno w potokach, ale także 
wzdłuż licznych dolin erozyjnych oraz infrastruktury drogowej płynie bardzo 
szybko. Spływając ze wzgórz doprowadza do powodzi na dolnym tarasie miasta, 
gdzie gęstość zabudowy jest największa, a straty bardzo uciążliwe i kosztowne. 
Aspekt ten jest szczególnie ważny, bo w związku z postępującymi zmianami 
klimatu coraz częściej spotykają nas ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak 
nawalne deszcze i susza. W związku z powyższym odpowiednie zagospodarowanie 
terenów wzdłuż potoków, w sposób uwzględniający retencję wód opadowych jest 
jednym z kluczowych narzędzi do walki ze zmianami klimatu w Gdańsku. 
 

 
il. 10. Wartki nurt Potoku Strzyży w rejonie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (fot. BRG).  
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Zgodnie z wytycznymi spółki miejskiej Gdańskie Wody zawartymi w 
„Gdańskiej polityce małej retencji”, jednym z wprowadzanych w mieście działań 
związanych z retencją jest kierowanie wody opadowej najpierw na tereny zielone, 
a dopiero jej nadmiaru do sieci kanalizacji deszczowej. Preferowany jest 
powierzchniowy system retencji, który daje szereg korzyści dla środowiska, 
przestrzeni i mieszkańców.  
Mając na uwadze powyższe, jednym z podstawowych założeń „Polityki 
potoków i małych rzek” jest dążenie do maksymalnego zwiększania 
powierzchni zielonych wzdłuż cieków wodnych. Dla tych powierzchni, na 
planszach kierunków, wprowadza się wskazanie do urządzenia terenu zieleni w 
sposób zapewniający małą retencję wodną. Oznaczenie to jest wprowadzone w 
sposób schematyczny jako pas wzdłuż potoku, w którym rekomenduje się 
zastosowanie elementów małej retencji wodnej. 
Na system małej retencji (wg. Gdańska polityka małej retencji, Gdańskie Wody) 
składają się zagłębienia retencyjne terenu, niecki trawiaste, ogrody deszczowe, 
dachy zielone lub retencyjne oraz podobne obiekty. Bardzo istotny jest również 
dobór materiałów, z których mają być wykonane elementy wyposażenia 
w kontekście ich odporności na możliwość zalania.  
Powyższe wytyczne należy uwzględniać w przypadku każdego projektu 
dotyczącego zagospodarowania terenów zlokalizowanych wzdłuż potoków 
i małych rzek w naszym mieście.  
 

 
 
il. 11. Trzcinowisko na potoku Kowalskim wskazane jako obszar do zachowania w Polityce potoków i małych rzek (fot. BRG). 
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III. Polityka potoków i małych rzek - zakres opracowania 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

il. 12. Zakres opracowania Polityki potoków i małych rzek (opr. BRG). 

 

W ramach Polityki potoków i małych rzek analizie poddano: Potok Oliwski, Potok 
Strzyża z dopływami (Potokiem Królewskim i Jasień), Potok Oruński z dopływami 
(Potokiem Kowalskim), Kanał Raduni oraz rzeki: Radunię i Motławę. 
Źródła potoków znajdują się na tzw. górnym tarasie miasta (wysoczyźnie), płyną 
poprzez tereny zieleni (Trójmiejski Park Krajobrazowy) oraz tereny zurbanizowane 
zlokalizowane na tzw. dolnym tarasie, tj. dzielnice: Oliwa, Przymorze Małe, 
Żabianka, Jelitkowo, Wrzeszcz, Orunia, czy Śródmieście. 

POTOK OLIWSKI 

 

POLITYKA POTOKÓW I MAŁYCH RZEK 
CODZIENNE ŻYCIE MIASTA 

CEL: 
REKREACYJNE WZBOGACENIE DZIELNIC MIESZKANIOWYCH  

POPRZEZ KREACJĘ SYSTEMU ZIELENI WZDŁUŻ POTOKÓW 

POTOK STRZYŻA 
Z POTOKIEM JASIEŃ  
I KRÓLEWSKIM 

POTOK ORUŃSKI  
Z POTOKIEM KOWALSKIM 

KANAŁ RADUNI 

RADUNIA 

MOTŁAWA 
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Potoki i małe rzeki przepływają przez zróżnicowane fragmenty miasta. Są wśród 
nich obszary słabo zurbanizowane, bardzo cenne przyrodniczo (Potok Oliwski 
i Strzyża przepływają przez Trójmiejski Park Krajobrazowy) oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Ze względu na tę różnorodność wzdłuż potoków i rzek 
znajdują się fragmenty brzegów o ograniczonej dostępności takie jak: rezerwaty 
przyrody lub obszary wymagające szczególnego podejścia ze względu na swoją 
wartość historyczną jak Park Oliwski i Park Oruński. Dlatego ww. tereny zostały 
wyłączone z opracowania (mapa 5: zakres opracowania – podział na odcinki). 
Dostępność brzegów wzdłuż potoków i małych rzek jest kluczowa w osiągnięciu 
głównego celu opracowania, jakim jest zachowanie równowagi pomiędzy 
wykorzystaniem potoków i rzek dla rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych, 
a wypoczynkiem mieszkańców nad wodą, czy ochroną przyrody i zachowaniem 
oraz wzmocnieniem retencji.  
 

 
il. 13. Przykład wykorzystania wody w przestrzeni publicznej, zespół mieszkaniowo-usługowy Garnizon w Gdańsku (fot. 
www.trojmiasto.wyborcza.pl). 
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IV. Ankieta 

Ankieta „Jak urządzić gdańskie nabrzeża” była udostępniona dla 
respondentów na stronie Biura Rozwoju Gdańska od 30 lipca do 16 września 2018 r. 
Celem badania było wskazanie miejsc nad wodą, w których gdańszczanie 
najchętniej spędzają czas wolny oraz brakującego wyposażenia. W badaniu wzięło 
udział 1045 osób, a grupą najbardziej aktywną były osoby w wieku 26-35 lat (42%).  

W odniesieniu do potoków i małych rzek osoby deklarujące spędzanie czasu nad 
wodą w pobliżu miejsca zamieszkania wskazywały głównie brzegi znajdujące się  
nad zbiornikami retencyjnymi i stawami takimi jak: Zbiornik Jasień i Wróbla Staw, 
Zbiorniki Świętokrzyska I i II oraz stawami w Parku Oliwskim i Parku Oruńskim 
(il. 14).  

 
il. 14. Wyniki ankiety ilustrujące wskazania respondentów dotyczące spędzania czasu nad wodą w pobliżu miejsca 
zamieszkania (opr. BRG). 

Wśród ankietowanych 72% korzysta z bliskiego sąsiedztwa wody i większość (76%) 
dociera tam piechotą. Respondenci pytani o brakujące wyposażenie zaznaczali 
w pierwszej kolejności małą architekturę i oświetlenie, a w następnej toalety 
i urządzone ciągi spacerowe. Podkreślano jednocześnie potrzebę zwiększenia 
dostępności brzegów wód dla mieszkańców.  
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il. 15. Wyniki ankiety pokazujące najczęstszy sposób docierania na nabrzeże oraz dotyczące brakujących elementów 
wyposażenia brzegów potoków i małych rzek (opr. BRG). 

Wyniki ankiety potwierdziły wybór odcinków objętych opracowaniem. Brzegi, 
obecnie wykorzystywane przez mieszkańców, to w szczególności otoczenie 
zbiorników retencyjnych, które przyciągają użytkowników z różnych stron 
Gdańska (il. 16). Najczęściej wskazywane przez respondentów miejsca to: Zbiornik 
Jasień, Wróbla Staw, Zbiorniki Świętokrzyska I i II, Srebrniki, stawy w Parku 
Oliwskim i Parku Oruńskim, zbiorniki i stawy na Potoku Oliwskim oraz tereny nad 
Kanałem Raduni, rzeką Radunią i Motławą. Mają na to wpływ atrakcje 
zlokalizowane w sąsiedztwie wymienionych brzegów związane głównie 
z funkcjami rekreacyjnymi (il. 17 i 18). 

il. 16. Wyniki ankiety ilustrujące wskazania respondentów dotyczące spędzania czasu nad wodą w Gdańsku (opr. BRG). 
Wskazania respondentów dotyczą miejsc atrakcyjnych nad wodą niezwiązanych z miejscem zamieszkania. 
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il. 17. Zagospodarowanie rekreacyjne przy  zbiorniku retencyjnym Kiełpinek (fot. BRG). 

 

il. 18. Zagospodarowanie rekreacyjne przy zbiorniku retencyjnym Górne Młyny (fot. BRG).   
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V. Uwarunkowania 

1. Ogólne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne  

      W części głównej Gdańskiej Polityki Wodnej (il. 4), do poszczególnych 
elementów układu wodnego miasta, przyporządkowano strefy funkcjonalne 
oparte o istniejące zagospodarowanie dominujące przy brzegu lub funkcje 
ustalone w planach miejscowych oraz w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Dla każdej strefy określono 
dominujący charakter i kierunek rozwoju. 

 
il. 19. Ogólne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne potoków i małych rzek  (opr. BRG). 
 

 Potoki w Gdańsku płyną głównie przez strefę mieszkaniową oraz 
przyrodniczo-rekreacyjną. Górne odcinki Potoku Oliwskiego i Potoku Strzyża 
przebiegają przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Rzeki Motława i Radunia w 
całości zlokalizowane są w strefie przyrodniczo-rekreacyjnej, gdzie dominuje 
obszar chronionego krajobrazu Żuław Gdańskich. 
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Potoki Strzyża i Królewski przepływają przez obszar lokalizacji usług 
ponadlokalnych tzw. Centralne Pasmo Usługowe. Fakt ten uzasadnia 
wprowadzenie na tych odcinkach typu brzegu miejskiego.  
Dodatkowo na potokach Oliwskim, Strzyża, Królewskim oraz Oruńskim znajdują 
się miejsca szczególne, warte wyróżnienia i uwzględnienia w kształtowaniu 
nabrzeży, ze względu na duże koncentracje dóbr kultury i dziedzictwa 
historycznego (zespół młynów wzdłuż potoku Oliwskiego, zabytkowe parki: Park 
Oliwski, Park w Królewskiej Dolinie, Park Oruński), zespoły urbanistyczne: 
Garnizon, Politechnika Gdańska, Browar). 
Dla poszczególnych odcinków brzegów potoków i małych rzek ustalono ogólne 
kierunki rozwoju w zależności od strefy funkcjonalnej, w której się znajdują:  
1. Brzegi znajdujące się w strefie mieszkaniowej (Oliwa, Żabianka, Przymorze 

Małe, Jelitkowo, Matarnia, Brętowo, Wrzeszcz, Jasień, Ujeścisko-Łostowice, 
Orunia Górna, Orunia – św. Wojciech-Lipce): 
 rozwój w oparciu o funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz rekreacyjne, 

wskazanie terenów zlokalizowanych nad wodą do wprowadzenia funkcji 
związanych z rekreacją oraz poprawa dostępności nabrzeży w oparciu 
o wewnętrzne pieszo-rowerowe powiązania osiedli z rzeką; 

2. Brzegi zlokalizowane w obszarze Centralnego Pasma Usługowego (fragmenty 
potoku Strzyża i Królewskiego)  
 rozwój w oparciu o zlokalizowane w sąsiedztwie ponadlokalne usługi oraz 

wykorzystanie potencjału prestiżowego położenia; 
3. Brzegi znajdujące się w strefie przyrodniczo-rekreacyjnej (Oliwa, Brętowo, 

Olszynka, Orunia-św. Wojciech-Lipce) 
 rozwój w oparciu o funkcje usługowe związane ze: sportem, rekreacją, 

turystyką oraz powiązanie ich z lasami i zielenią ekologiczno-krajobrazową, 
 zachowanie przyrodniczego charakteru i ochrona miejsc cennych 

przyrodniczo, 
 poprawa dostępności pieszej i rowerowej. 

 
il. 20. Ciąg pieszy wzdłuż Kanału Raduni (fot. BRG). 
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2. Uwarunkowania przyrodnicze 

2.1 Potok Oliwski i dopływy 

Potok Oliwski ma źródła w okolicy Matarni i odwadnia północno-wschodnią 
krawędź Pojezierza Kaszubskiego. Jest to ciek pierwszego rzędu, który uchodzi 
bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej. Zachodnia granica zlewni to jednocześnie część 
Pomorskiego Działu Wodnego, który oddziela dorzecze Wisły od zlewni 
przymorskich rzek. Większe dopływy Potoku Oliwskiego to: Potok Zajączkowski, 
Potok Czystej Wody, Potok Prochowy, Potok Rynarzewski i Potok Graniczny. 
Całkowita długość Potoku Oliwskiego wynosi około 9,5 km. Jego bieg można 
podzielić na dwa charakterystyczne odcinki: 
– odcinek górny - przepływający przez wysoczyznę i lasy Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, który cechuje się naturalnie meandrującą wodą z dużą ilością 
martwego drewna i miejscami szerokim korytem; 

– odcinek środkowy i dolny wraz z jego odcinkiem ujściowym do Zatoki Gdańskiej 
(il.21), jest uregulowany (wyprostowane koryto), ma zawężone światło,  
a siedliska roślinności brzegowej są silnie przekształcone przez człowieka. 

 

 
il. 21. Ujście potoku Oliwskiego do Zatoki Gdańskiej (fot. BRG) 

Ochrona przyrody 

Potok Oliwski wraz z dopływami przepływa przez obszary chronione 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) i jego otulinę. W granicach TPK jego 
dopływ przepływa przez rezerwat „Źródliska w Dolinie Ewy”  i  użytek ekologiczny 
„Dolina Czystej Wody”. Ze względu na  występowanie w dolinie potoku wielu 
obszarów o istotnych wartościach przyrodniczych, zaproponowano utworzenie 
Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Dolina Radości” oraz użytków 
ekologicznych: „Łęgi poniżej Rybaczówki”, „Oliwskie Łęgi” i „Ujście Potoku 
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Jelitkowskiego”. Cały potok włączony został do Ogólnomiejskiego Systemu 
Terenów Aktywnych Biologicznie. 

Walory przyrodnicze  

W granicach zlewni potoku występują obszary bezodpływowe, mokradła, 
lokalne zabagnienia oraz zbiorniki retencyjne zrealizowane przez człowieka.  
W waloryzacji przyrodniczej potoku potwierdzono występowanie herpetofauny  
w całym biegu potoku, przy czym najistotniejsze i najcenniejsze obszary 
występowania wyróżniono w części środkowej i w górnym biegu strumienia.  
W górnym odcinku występują też najcenniejsze siedliska związane głównie  
z obszarem wysięków i źródlisk. Są one zbieżne z najcenniejszymi miejscami 
występowania chronionych gatunków owadów, roślin oraz z miejscami  
o największych zagęszczeniach różnorodności ptaków. To są też obszary gleb 
mokrych – charakterystycznych dla łęgu jesionowo-olszowego, gleb torfowo-
mułowych charakterystycznych dla siedlisk olsu. Jeden z płatów łęgu jesionowo-
olszowego w rejonie ulicy Bytowskiej i Kwietnej proponuje się objąć ochroną  
w postaci użytku ekologicznego o nazwie „Oliwskie Łęgi”.  W górnym biegu potoku 
wyróżniono trzy płaty cennych zabagnionych łąk z gatunkami roślin objętych 
ochroną prawną. Łąki te są częściowo przesuszone i zmeliorowane jednak nadal 
cenne w obszarze miasta. W całym obszarze zlewni Potoku Oliwskiego i jego 
dopływów nie zwaloryzowano obszarów o istotnych ponadlokalnych wartościach 
ornitologicznych, nie stwierdzono też występowania cennych i rzadkich gatunków 
ptaków. Teren posiada jednak wysoki potencjał dla możliwości odtworzenia 
siedlisk łęgowych ptaków wodno-błotnych, na przykład na wyspach na zbiornikach 
wodnych, które mogą być wykorzystane do tworzenia miejsc gniazdowania  
i rozrodu ptaków.  

 
il. 22. Zabytkowy Park Przymorze (fot. BRG) 



27 
 

W środkowym i dolnym odcinku Potok Oliwski płynie w bliskim sąsiedztwie 
terenów zabudowanych i na tym odcinku został uregulowany. Potok przepływa 
przez kolejne osiedla mieszkaniowe: Oliwę, Przymorze Małe, Żabiankę i uchodzi 
bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej w Jelitkowie. W tej części ciek stanowi istotny 
element terenów Parku Oliwskiego i Parku Przymorze (il.22) – zabytkowych 
założeń parkowych, w których potok jest ważnym elementem krajobrazowym. Na 
terenach wymienionych osiedli istnieje dużo powierzchni pokrytych szczelną 
nawierzchnią, a deszcze nawalne powodują okresowe zmiany intensywności 
przepływów w potoku. W związku z tym istotną rolę  
w zagospodarowaniu wód w zlewni Potoku Oliwskiego pełnią zbiorniki retencyjne. 
W całej zlewni istnieje 17 zbiorników, które spełniają funkcje retencyjne, ale też  
i rekreacyjne (il. 23).  

 
il.23. Potok Oliwski – Dolina Radości, zbiornik retencyjny nr 12 (fot. BRG) 

Potencjał przyrodniczy 

– Odcinek górny wraz z dopływami Potokiem Zajączkowskim i potokiem 
Rynarzewskim generalnie ma wysoki potencjał przyrodniczy, za wyjątkiem 
odcinka źródliskowego (odcinek do Obwodnicy Trójmiasta), którego potencjał 
określono na niski ze względu na sąsiedztwo terenów zabudowanych  
i  ograniczone warunki odpływu powierzchniowego wody.  

– Odcinek środkowy i dolny ma raczej umiarkowany potencjał przyrodniczy.  
Na odcinku tym, miejscami występują siedliska predysponowane dla 
gniazdowania ptaków wodno-błotnych oraz lokalizacji łąk kwietnych  
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i odtworzenia roślinności brzegowej, tam potencjał przyrodniczy określono jako 
wysoki. 

 
2.2 Potok Strzyża i dopływy 

Potok Strzyża bierze swój początek w obrębie Wzgórz Migowskich na terenie 
Wysoczyzny Gdańskiej, uchodzi zaś do Martwej Wisły u zbiegu ulic Wiślnej i Na 
Ostrowiu. Potok ma długość około 13 km i w całości płynie w granicach 
administracyjnych miasta. Strzyża ma liczne dopływy prawobrzeżne, potoki: Jasień, 
Jaśkowy, Królewskiej Doliny oraz zespół mniejszych bezimiennych cieków. Jeśli 
chodzi o dopływy lewobrzeżne to ich sieć jest zdecydowanie słabiej rozwinięta. 
Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Potok Matarnicki. W zlewni Strzyży 
znajduje się 10  zbiorników retencyjnych. 

Potok Strzyża jest ciekiem zróżnicowanym pod względem charakteru koryta 
oraz pokrycia poszczególnych części zlewni. Na potrzeby niniejszego opracowania 
potok można umownie podzielić na trzy części: 
– odcinek górny, którego charakter w większości jest naturalny  

z miejscowymi przekształceniami o charakterze antropogenicznym, 
– odcinek środkowy (w obrębie TPK),  w obrębie którego koryto potoku 

zachowuje naturalny lub zbliżony do naturalnego charakter; 
– odcinek dolny, gdzie koryto jest znacznie przekształcone, a w granicach 

centralnej części Wrzeszcza ciek płynie fragmentami przez zakryte kanały. 
Podział ten odnosi się również do charakteru zlewni, która w wyraźny sposób dzieli 
się na zlewnię górnego i częściowo środkowego odcinka, zachowującą naturalny 
charakter oraz zlewnię odcinka dolnego, którą tworzą w przewadze tereny  
o charakterze zurbanizowanym. 
 

Ochrona przyrody 

Potok Strzyża przepływa, w górnym i środkowym odcinku, przez tereny objęte 
ustanowionymi formami ochrony, są nimi: rezerwat Dolina Strzyży (II.24), 
Trójmiejski Park Krajobrazowy, Zespół Przyrodniczo–Krajobrazowy Dolina 
Potoków Strzyży i Jasień. Tereny leśne oraz obszary stanowiące obudowę 
biologiczną Potoku Strzyża zostały włączone do struktur Ogólnomiejskiego 
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 
Również dopływ Strzyży, Potok Jasień, przepływa przez obszary objęte 
ustanowionymi formami ochrony – Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz jego 
otulinę. 
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il. 24. Potok Strzyża, odcinek leśny w granicach rezerwatu przyrody Dolina Strzyży (fot. BRG) 
 

Walory przyrodnicze 

Strzyża w swoim górnym biegu płynie przez słabo zainwestowane obszary,  
w tym tereny rolne i porolne, tereny leśne czy zadrzewione. Na odcinku tym ciek 
ma miejscami dobrze rozwiniętą obudowę biologiczną w formie zwartych pasów 
roślinności drzewiastej bądź zakrzewień, a koryto zachowuje naturalny lub 
nieznacznie zmieniony charakter. W swoim górnym odcinku Strzyża generuje 
liczne funkcje przyrodnicze związane z kształtowaniem warunków siedliskowych 
oraz retencją. Technicznie przebudowane odcinki cieku znajdują się jedynie  
w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Kiełpinek. 

Na odcinku rozpoczynającym się tuż za obwodnicą Strzyża wpływa w obręb 
porośniętej lasem krawędzi wysoczyznowej. Ciek płynie tu przez pokryty 
roślinnością leśną teren charakteryzujący się bogatą młodoglacjalną rzeźbą,  
w obrębie dna naturalnie ukształtowanej doliny. Jest to najbardziej wartościowy 
fragment cieku pod względem potencjału przyrodniczego. Dotyczy to zarówno 
wykształconych zbiorowisk roślinnych, wykorzystywania cieku i przyległych do 
niego terenów przez zwierzęta jak i naturalnych procesów morfodynamicznych. 
Na tym odcinku ciek przepływa przez obszary objęte prawnymi formami ochrony 
środowiska. W miejscu, gdzie ze Strzyżą łączy się potok Jasień rozpoczyna się 
umowny, środkowy fragment potoku. Jego charakter ulega tu istotnej zmianie i 
jakkolwiek zachowuje on jeszcze wiele cech naturalnych to jego potencjał 
przyrodniczy stopniowo maleje. Strzyża zachowuje jeszcze odcinkami dość cenne 
walory przyrodnicze do wysokości przepustu prowadzącego wody Strzyży pod 
nasypem kolejowym PKM w rejonie Srebrników. Tuż za nasypem znajduje się 
największy ze zbiorników retencyjnych na Strzyży – Zbiornik Srebrniki. Na jego 
wysokości rozpoczyna się dolny fragment biegu cieku. Strzyża płynie tu już 
sztucznym korytem, a poniżej zbiornika wpływa na tereny zurbanizowane dzielnicy 
Wrzeszcz (iI.25). Od centralnej części tej dzielnicy, aż do ujścia, potok 
poprowadzono wyłącznie sztucznym, obudowanym korytem o pionowych 
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ścianach, a odcinkami w podziemnych przepustach. W obrębie zabudowanego 
centrum dzielnicy potok Strzyży przepływa wprawdzie odcinkami przez parki 
miejskie jednak nie zmienia to faktu, że jego potencjał przyrodniczy należy tu 
traktować również jako niski. 

 
il. 25. Potok Strzyża przy zabudowie wielorodzinnej, Wrzeszcz Górny (fot. BRG) 

 
Potok Jasień (wypływający z jeziora Jasień dopływ Strzyży) płynie przez tereny 
słabo zainwestowane, a jego koryto na całej długości ma dobrze wykształconą 
obudowę biologiczną. Koryto strumienia jest na znacznej długości przebudowane 
w wyniku prac hydrotechnicznych, w zlewni znajdują się też dwa zbiorniki 
retencyjne (iI.26). Jednak mało intensywny stopień przekształcenia cieku pozwala 
na zachowanie stosunkowo licznych walorów przyrodniczych. Dolny odcinek 
strumienia (poniżej zbiornika Jasień) płynący przez tereny leśne Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego oraz obszar otuliny jest najbardziej wartościowy pod 
względem przyrodniczym i na wielu odcinkach zachowuje naturalny charakter. 
 

  
il. 26. Wróbla Staw na potoku Jasień  (fot. BRG) 
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Drugim z włączonych do analizy dopływów Strzyży jest, spływający dnem 
Królewskiej Doliny, Potok Królewskiej Doliny. Ciek ten jest na znacznej części 
swojego przebiegu skanalizowany i istotnie przekształcony  
w wyniku regulacji koryta oraz wprowadzenia cieku do przykrytych kanałów. 
Odkryte fragmenty koryta rozciągają się na terenie ogrodów działkowych,  
w sąsiedztwie Parku Królewskiej Doliny, w okolicach Parku Uphagena oraz na 
terenie Parku Nad Strzyżą. Jako najcenniejszy pod względem potencjału 
środowiskowego należy uznać środkowy odcinek obejmujący okolice Zbiornika 
Wileńska oraz te odcinki potoku, które biegną przez ogrody działkowe rozciągające 
się wzdłuż ulicy J. Sobieskiego. Wspomniane tereny generują przede wszystkim 
potencjały związane z obecnością roślinności oraz (w ograniczonym stopniu) ze 
stwarzaniem możliwości wykorzystywania terenu przez zwierzęta. 
 

Potencjał przyrodniczy 

– górny odcinek Strzyży agreguje cenne walory środowiskowe  
i charakteryzuje się, w przeważającej części, wysokim potencjałem 
przyrodniczym. Niski i umiarkowany potencjał przyporządkowano jedynie tym 
niewielkim odcinkom cieku, które zostały przekształcone przez realizację prac 
hydrotechnicznych, 

– środkowy odcinek Strzyży zachowuje wysoki potencjał przyrodniczy przede 
wszystkim na odcinku rezerwatowym. Wysokim potencjałem cechują się 
również nieco niżej położone odcinki cieku płynące przez tereny pokryte zwartą 
roślinnością. W sąsiedztwie zbiorników retencyjnych, zabudowy i dróg potencjał 
obniża się do poziomu umiarkowanego i niskiego, 

– cały odcinek dolny Potoku Strzyża, w związku z intensywnym charakterem 
zainwestowania,  cechuje się niskim potencjałem, 

– potencjał środowiskowy potoku Jasień należy określić jako umiarkowany  
i wysoki, przy czym za najbardziej wartościowy uznano jego dolny odcinek 
biegnący przez tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 

– potencjał Potoku Królewskiego został oceniony przeważnie jako niski, jedynie 
w obrębie niewielkich fragmentów jako umiarkowany. 

 
2.3 Potok Oruński i dopływy 

Potok Oruński, o długości około 7 km, płynie w kierunku wschodnim od swoich 
źródeł położonych na zachód od Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do ujścia do 
Kanału Raduni w rejonie ulicy Raduńskiej. Lewobrzeżne dopływy Potoku 
Oruńskiego to Potok Szadólski i rów R3. Prawobrzeżne  dopływy są zdecydowanie 
dłuższe i o bardziej rozwiniętej sieci. Są to: Potok Kozacki, Potok Kowalski oraz rów 
R2/1. Na Potoku Oruńskim i jego dopływach funkcjonuje 7 zbiorników 
retencyjnych. 
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Analizując zróżnicowany charakter otoczenia Potoku Oruńskiego podzielić go 
można podzielić na trzy odcinki: 
– odcinek górny biegnący od źródła do zbiornika retencyjnego Świętokrzyska I, 

przepływa w dużej części przez tereny niezagospodarowane, charakteryzujące 
się naturalną roślinnością w dolinie i potencjalnie bogatymi siedliskami 
zwierzęcymi, intensywne zagospodarowanie występuje jedynie w rejonie 
źródliska, 

– odcinek środkowy od zbiornika retencyjnego Świętokrzyska I do ulicy 
Niepołomickiej, wyróżnia się przekształceniami koryta (zbiorniki retencyjne) 
i najbliższego otoczenia, w tym roślinności (blisko zlokalizowana zabudowa 
i grodzenia), 

– odcinek dolny od ulicy Niepołomickiej do ujścia, który przepływa przez tereny 
niezabudowane, zagospodarowane w formie terenów zieleni lub ogrodów 
działkowych. 

Podział ten jest oparty na podobnym stopniu przekształcenia koryta oraz 
uwarunkowaniach przyrodniczych i antropogenicznych występujących na 
terenach przyległych. Wyróżnione odcinki nie są jednorodne na całym przebiegu. 
 

 
il. 27. Potok Oruński w granicach Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego (fot. BRG) 

 
Ochrona przyrody 

Potok Oruński w swoim dolnym biegu przepływa przez Zespół przyrodniczo 
-krajobrazowy Dolina Potoku Oruńskiego (il. 27). Północne zbocze doliny 
dodatkowo chronione jest w formie użytku ekologicznego „Murawy 
kserotermiczne Doliny Potoku Oruńskiego”. W zadrzewionych fragmentach 
środkowego odcinka doliny oraz w bocznych dolinkach stwierdzono 
występowanie rzadkich gatunków ptaków, co przyczyniło się do wskazania ich do 
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objęcia ochroną prawną w formie użytków ekologicznych. Doliny Potoku 
Kowalskiego nie objęto ochroną przyrody. Jednak z względu na występowanie w 
sąsiedztwie granicy miasta rozległej podmokłości wraz z cennymi siedliskami 
ptaków, wskazano tą część do objęcia ochroną prawną w formie użytku 
ekologicznego. 

Dolina Potoku Oruńskiego, z wyjątkiem początkowego odcinka położonego na 
zachód od Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (OSTAB), włączona została do 
Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Dolina Potoku 
Kowalskiego włączona została do OSTAB na całym odcinku w granicach Gdańska 
z wyjątkiem jej fragmentu przy samej granicy miasta. 

 
Walory przyrodnicze  

Naturalne uwarunkowania przyrodnicze w dolinie Potoku Oruńskiego zostały 
w znacznej mierze zmienione i tylko w najbardziej niedostępnych fragmentach 
doliny zachował się ich charakter zbliżony do pierwotnego (wschodnia część 
odcinka górnego). Bezpośrednim sąsiedztwem przeważającej części górnego 
odcinka Potoku Oruńskiego są zadrzewienia i niska roślinność hydrofilna oraz 
zwarte zadrzewienia i zakrzewienia porastające strome skarpy. Brak przekształceń 
środowiska, a także miejscowa izolacja fragmentów doliny sprzyja swobodnemu 
występowaniu różnorodnej fauny. Część doliny w rejonie źródliska prezentuje 
niskie walory przyrodnicze z powodu wysokiego stopnia antropopresji. 
W środkowym odcinku Potoku Oruńskiego zrealizowane zostały dwa duże 
zbiorniki retencyjne: Świętokrzyska I i Świętokrzyska II (il. 28). Fragment potoku 
poniżej drugiego zbiornika umieszczony został w umocnionym, wąskim kanale. 
 

 
il. 28. Zbiornik Świętokrzyska II (fot. BRG) 
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Charakterystyczną cechą środkowego odcinka Potoku Oruńskiego jest znaczne 
przekształcenie jego doliny poprzez zabudowę głównie mieszkaniową, 
zlokalizowaną w bliskim sąsiedztwie koryta cieku. Miejscowo występują jeszcze 
naturalne zadrzewienia, w których wyróżnić można płaty łęgu jesionowo 
-olszowego oraz grądu subatlantyckiego. Utrzymują one zarówno zróżnicowany 
drzewostan, nawiązujący do naturalnego dla wymienionych zespołów leśnych, jak 
też bogate i urozmaicone runo. Na przeważającej części środkowego odcinka 
doliny Potoku Oruńskiego występuje jednak roślinność wtórnie wprowadzona 
(ogródki przydomowe), a potok jest miejscami niedostępny z powodu grodzeń. W 
dolnym odcinku potok płynie początkowo płytką doliną wypełnioną roślinnością 
trawiastą lub hydrofilną, później przepływa wąskim korytem wśród wysokich 
zboczy doliny, która ukształtowała się strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. 
Północne zbocze doliny porośnięte jest przez unikatowe murawy kserotermiczne, 
południowe natomiast zajęte jest przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Nad Oranią”. 
W końcowym odcinku Potok Oruński przepływa skrajem Parku Oruńskiego, 
stanowiącego stare zabytkowe założenie z roślinnością ozdobną i dwoma 
stawami. 
 

il. 29. Jar Potoku Kowalskiego (fot. BRG) 

 
Potok Kowalski jest prawobrzeżnym dopływem Potoku Oruńskiego, a jego 

źródła znajdują się na terenie gminy Kolbudy na zachód od Zachodniej Obwodnicy 
Trójmiasta. Dopiero w połowie biegu ciek płynie w granicach miasta Gdańska 
przekraczając rozległą podmokłość porośniętą przez specyficzny zestaw 
zbiorowisk roślinnych. Głównie są to zespoły wodne oraz szuwarowe, a także 
ruderalne oraz o charakterze mieszanym – łąkowo-ruderalnym, zaroślowo 
-ruderalnym, a także semileśnym. Najbardziej istotnym walorem przyrodniczym 
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tego terenu są ptaki wodno-błotne, w dużej liczbie gniazdujące, licznie występuje 
również herpetofauna. Dolina Potoku Kowalskiego, od rozległej podmokłości, 
przekształca się w głęboko wcięty jar porośnięty dorodnymi zadrzewieniami  
(il. 29). W dolnym odcinku potok ten sąsiaduje z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną i jest niedostępny, a środowisko przyrodnicze przekształcone. 
 
Potencjał przyrodniczy  
– W górnym odcinku Potoku Oruńskiego, w zachodniej jego części, występuje 

umiarkowany potencjał przyrodniczy, a na krótkim fragmencie w rejonie 
źródliska – niski z powodu istniejącego zagospodarowania usługowo-
składowego, ujęcia części cieku w krytym kanale oraz przekształceń fragmentu 
doliny w  parking. Wschodni fragment odcinka górnego charakteryzuje się 
wysokim potencjałem przyrodniczym. 

– Środkowy odcinek jest również zróżnicowany pod względem potencjału 
przyrodniczego, przeważa jednak potencjał umiarkowany. 

– Dolny odcinek posiada umiarkowany potencjał przyrodniczy z powodu 
zastąpienia naturalnej roślinności formacjami sztucznie wprowadzonymi  oraz 
umocnień brzegów cieku faszyną lub gabionami. 

– Środkowy odcinek Potoku Kowalskiego płynący przez podmokłość i jar 
charakteryzuje się wysokim potencjałem przyrodniczym, a w sąsiedztwie 
zabudowy potencjał ten spada do umiarkowanego. 

 

2.4. Kanał Raduni 

Kanał Raduni o całkowitej długości 13,5 km (w granicach miasta 9,8 km) płynie 
wzdłuż tarasu rozdzielającego Żuławy od Wysoczyzny Gdańskiej i uchodzi do 
Motławy (iI.30). Swoją trasą przecina szereg drobnych, naturalnych cieków 
o charakterze podgórskim, spływających z wysoczyzny, które obecnie mają ujścia 
w kanale. Są to potoki: Siedlicki, Oruński, ciek M-1, Maćkowy, M-2, św. Wojciech 
oraz Rotmanka. Obszary zlewni cząstkowych charakteryzują się dużymi spadkami 
(powyżej 10‰), co powoduje szybki odpływ wód w kierunku kanału. Część 
potoków płynie w korytach naturalnych, a znaczny spadek powoduje erozję koryta 
i ruch rumowiska do Kanału Raduni. Przy intensywnych deszczach Kanał zostaje 
szybko napełniony, a mały spadek podłużny opóźnia odpływ wód do morza. 
Zlewnia pozbawiona jest naturalnej retencji terenowej, z wyjątkiem górnej części 
zlewni Potoku Oruńskiego. Kanał został wybudowany w latach 1348-1356 i miał 
służyć przede wszystkim do zaopatrzenia w wodę pitną Gdańska, a także jako 
napęd dla Wielkiego Młyna. Płynie w betonowym korycie, a w części silnie 
zurbanizowanej jest zakryty.  
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il. 30. Kanał Raduni – odcinek  ujściowy do Motławy (fot. BRG) 

Ochrona przyrody 

Na przeważającej długości kanał włączony został do Ogólnomiejskiego Systemu 
Terenów Aktywnych Biologicznie jako ciąg łączący OSTAB, fragmentarycznie objęty 
jest płatem strukturalnym OSTAB. Jego północna część znajdująca się w 
środowisku silnie zantropizowanym (koryto przeważnie kryte) została wyłączona 
z systemu OSTAB. 

Walory przyrodnicze 

 Ze względu na zurbanizowane sąsiedztwo oraz utwardzone brzegi Kanał raduni 
nie posiada korzystnych warunków siedliskowych dla zwierząt i roślin. Koryto 
kanału jest systematycznie bagrowane i oczyszczane, co skutkuje okresową 
likwidacją roślinności hydrogenicznej oraz miejsc żerowania i bytowania zwierząt. 
Pomimo niskiego jego potencjału, wody kanału umożliwiają żerowanie, migrację 
ptactwa wodnego i ryb (okoń, płoć), płazów i gadów (ropucha szara, traszka) oraz 
rozwój roślin hydrogenicznych związanych ze środowiskiem wodnym (trzcina 
pospolita, pałka wodna, sit pospolity).  

Potencjał przyrodniczy 

Potencjał przyrodniczy Kanału Raduni określono jako niski. 

2.5. Rzeka Radunia 

Rzeka Radunia ma źródła w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. 
Całkowita długość rzeki wynosi 103,2 km. Na terenie Gdańska długość rzeki ma 
4 km,  zlewnia położona jest w przeważającej części na wierzchowinie wysoczyzny, 
a w odcinku ujściowym – na równinie żuławskiej. W górnej części zlewnia 
odwadniania jest przez następujące dopływy: Potok Smęgorzyński, rowy bez 
nazwy i rzekę Strzelenkę (Strzelniczkę). Ta część zlewni charakteryzuje się 
niewielkim zainwestowaniem (tereny  rolnicze z nielicznymi zabudowaniami 
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gospodarczymi). W dolnym odcinku, w Pruszczu Gdańskim, rzeka Radunia 
rozdwaja się na Starą Radunię (il. 31), płynącą przez Żuławy i uchodzącą do 
Motławy oraz Kanał Raduni płynący u podnóża wysoczyzny morenowej do 
centrum Gdańska. Radunia nazywana też Starą Radunią wpada do Motławy na 
wysokości Oruni. Ciek posiada obustronne wały przeciwpowodziowe, szerokość 
koryta rzeki pomiędzy wałami waha się od 20 m do 35 m.  

Ochrona przyrody 

Radunia, na odcinku w Gdańsku, włączona została do Ogólnomiejskiego 
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie jako osnowa przyrodnicza miasta. 
Stanowi ona również korytarz ekologiczny regionalny Doliny Raduni i Motławy 
położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. W granicach 
OCHK-u  zaproponowano ustanowienie użytku ekologicznego ”Międzywale Raduni 
i Motławy”. 

Walory przyrodnicze 

Względnie naturalne koryto Raduni oraz niewielkie zainwestowanie  
w sąsiedztwie (pola uprawne, nieużytki) tworzą dogodne warunki siedliskowe dla 
zwierząt oraz roślin. Koryto posiada naturalny, nieutwardzony brzeg, co skutkuje 
ciągłym występowaniem roślinności, głównie hydrogenicznej (trzcina pospolita, 
pałka wodna, grążel, kosaćce, grzybienie, sit pospolity) oraz miejsc żerowania, 
bytowania i migracji zwierząt. Występują tu liczne ptactwo wodne (kaczka, czapla 
szara, rybitwy), ryby (okoń, płoć, leszcz), płazy i gady (ropucha szara, traszka).  

Potencjał przyrodniczy 

Potencjał przyrodniczy rzeki Raduni na całej, analizowanej długości jest wysoki.  

 
il.31. Stara Radunia - odcinek żuławski (fot. BRG). 
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2.6. Rzeka Motława 

Rzeka Motława rozpoczyna swój bieg na Pojezierzu Starogardzkim wypływając 
z jeziora Szpęgawskiego. Całkowita długość rzeki wynosi ok. 65 km.  
W granicach Gdańska Motława ma 9,5 km długości, jej zlewnia jest silnie 
przekształcona przez człowieka i związana z żuławskim systemem melioracyjnym. 
Motława uchodzi do Martwej Wisły dwoma odnogami. Rzeka na analizowanym 
odcinku jest uregulowana i rozgranicza Polder Orunia oraz Polder Olszynka (il. 32).  

Ochrona przyrody  

Na całej długości, Motława w granicach Gdańska, włączona została do 
Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie jako osnowa 
przyrodnicza, stanowi ona również korytarz ekologiczny regionalny Doliny Raduni 
i Motławy położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.  
Na znacznej długości rzeki zaproponowano ustanowienie użytku ekologicznego 
”Międzywale Raduni i Motławy”. 

Walory przyrodnicze 

Teren jest słabo zabudowany, wykorzystywany rolniczo (uprawy polne i łąkowe). 
Roślinność w zlewni jest efektem oddziaływań antropogenicznych  
i przekształcenia stosunków wodnych w wyniku rozbudowy wielowiekowej 
infrastruktury zabezpieczenia powodziowego Gdańska oraz urządzeń wodnych 
umożliwiających rolniczą eksploatację obszaru. Znaczna część obszaru została 
przekształcona w wyniku rozwoju sieci osadniczej Gdańska oraz rolniczej 
eksploatacji obu polderów (Orunia wzdłuż lewego brzegu Motławy oraz Olsztynka 
na jej prawym brzegu). To głównie roślinność synantropijna powstała w wyniku 
budowy obwałowania oraz obsiewu powstałych wałów roślinnością trawiastą.  

il.32. Motława - roślinność szuwarowa (fot. BRG) 

Najbardziej wartościowym elementem rzeki Motławy jest roślinność szuwarowa. 
Porasta ona brzegi cieku zarówno lustro wody jak i fragmentarycznie części 
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lądowe. Szuwar ten buduje m.in. pałka wąskolistna, jeżogłówka gałęzista, trzcina, 
grążel żółty (gatunek chroniony) i sporadycznie grzybień biały (gatunek chroniony). 
Należy podkreślić, iż korony wałów poddawane są regularnym zabiegom 
konserwacyjnym (koszenie) oraz użytkowane jako trakt komunikacyjny. Jedynie  
u podnóża wałów (przyczółki) występuje roślinność o cechach naturalnych (lub 
seminaturalnych). Poza wałami przeważają obszary użytkowane rolniczo oraz 
roślinność ruderalna. Duży stopień zurbanizowania obszaru dorzecza Motławy  
i przekształcenia koryta rzecznego ma swoje odzwierciedlenie w faunie. Są to 
siedliska atrakcyjne dla gatunków pospolitych, związanych z krajobrazem 
kulturowym. Występują tu płazy: żaby trawnej oraz żaby wodnej. W wodzie 
występują pospolite gatunki ryb, dominowała płoć i ukleja.  

Potencjał przyrodniczy 

Potencjał przyrodniczy rzeki Motławy na całej, analizowanej długości jest 
wysoki. 

Waloryzacja przyrodnicza dla Polityki Potoków i małych rzek 
zilustrowana została w 4 załącznikach graficznych: 
– MAPA NR 1- Potok Oliwski, 
– MAPA NR 2 – Potok Strzyża, 
– MAPA NR 3 – Potok Oruński, 
– MAPA NR 4 – Motława, Radunia i jej kanał. 
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3. Dostępność – podział na odcinki 

   
il. 33. Zakres opracowania (opr.BRG) 

    Wybór odcinków objętych opracowaniem (odcinki czerwone na il. 33)  wynika 
z analizy zakresu dostępności brzegów dla mieszkańców i z określenia 
ewentualnych ograniczeń w ich zagospodarowaniu wynikających z własności 
lub dominującej funkcji. Istotną kwestią było sąsiedztwo niekolidujące 
z rekreacyjną funkcją jaką powinien pełnić udostępniony mieszkańcom brzeg. 
Na tej podstawie z opracowania wyłączono obszary chronione, wymagające 
indywidualnego projektu oraz obszary, które nie wymagają wprowadzania 
dodatkowego wyposażenia dla użytkowników – takie jak Park Oliwski oraz Park 
Oruński oraz część położona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (kolor czarny 
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na il. 33). Analizy, które z odcinków poszczególnych potoków oraz otoczenia 
zbiorników retencyjnych mają zostać opracowane, dokonano na podstawie 
dostępności brzegów, potencjału krajobrazowego i rekreacyjnego, 
obowiązujących form ochrony przyrody oraz własności gruntu.  

Ostatecznie do opracowania przyjęto 31 odcinków (mapa nr 5): 

POTOK OLIWSKI: 

 ODCINEK 1: TPK – Dolina Radości cz.1, od rejonu drogi Matarnianej do ul. 
Bytowskiej 5, 

 ODCINEK 2: TPK – Dolina Radości cz.2, od ul. Bytowskiej 5 do zabytkowej 
Kuźni Wodnej, 

 ODCINEK 3: Stara Oliwa, od zabytkowej Kuźni Wodnej do Katedry Oliwskiej, 
 ODCINEK 4: Żabianka, od al. Grunwaldzkiej do ul. Chłopskiej, pomiędzy 

dzielnicą Przymorze Małe, a dzielnicą Żabianka, 
 ODCINEK 5: Jelitkowo, od ul. Chłopskiej do ujścia potoku do Zatoki 

Gdańskiej. 

POTOK STRZYŻA: 

 ODCINEK 1: Kokoszki,  od źródliska do zbiornika retencyjnego Kiełpinek, 
 ODCINEK 2: TPK – Rezerwat Doliny Strzyży, od Rezerwatu Przyrody „Dolina 

Strzyży” do zbiornika retencyjnego Nowiec II, plansza tożsama z Potokiem 
Jasień odc. 3. 

 ODCINEK 3: Matemblewo, od zbiornika retencyjnego Górne Młyny do ulicy 
Ogrodowej; 

 ODCINEK 4: Srebrzysko, od ulicy Ogrodowej do ulicy Chrzanowskiego, 
 ODCINEK 5: Rej. Garnizonu, od ulicy Partyzantów do torów PKP Wrzeszcz 

wraz z tzw. „bajpasem” na terenie osiedla Garnizon, 
 ODCINEK 6: Wrzeszcz Dolny, od ulicy Kilińskiego do alei gen. J. Hallera, 
 ODCINEK 7: Młyniska, od ulicy alei J. Hallera do ul. Marynarki Polskiej. 

POTOK KRÓLEWSKI (dopływ Strzyży): 

 ODCINEK 1: Rej. Stawu Wileńska, od źródliska do ulicy Wileńskiej, 
 ODCINEK 2: Politechnika, od ulicy Wileńskiej do ulicy Traugutta, 
 ODCINEK 3: Park Uphagena, Park „Nad Strzyżą”, ad od ulicy Traugutta do 

Parku „Nad Strzyżą”. 

POTOK JASIEŃ (dopływ Strzyży) 

 ODCINEK 1: Rej. Jeziora Jasień, od Jeziora Jasień do alei Armii Krajowej, 
 ODCINEK 2: Rej. Stawu Wróbla, od alei Armii Krajowej do TPK wraz z Wróbla 

Stawem i zbiornikiem retencyjnym Jasień. 



42 
 

 ODCINEK 3: TPK – od rejonu zbiornika retencyjnego Jasień do zbiornika 
retencyjnego Nowiec II, plansza tożsama z Potokiem Strzyża odc. 2. 

POTOK ORUŃSKI I KOWALSKI: 

 ODCINEK 1: Rej. Zbiorników Świętokrzyska, od Szadółek wraz ze 
Zbiornikami Świętokrzyska I i II, 

 ODCINEK 2: Rej. Potok Kowalski, od Zbiornika Świętokrzyska II do Zbiornika 
Augustowska wraz z Potokiem Kowalskim od Trzcinowiska do połączenia 
tych potoków, 

 ODCINEK 3: Rej. Parku Oruńskiego, od Zbiornika Augustowska do Parku 
Oruńskiego.  

KANAŁ RADUNI: 

 ODCINEK 1: Rej. Św. Wojciecha, od południowej granicy miasta w 
sąsiedztwie parafii Św. Wojciecha do posesji Trakt Św. Wojciecha 395 
(pracownia rzeźby i stolarstwa), plansza tożsama z Rzeką Radunią odc. 1 

 ODCINEK 2: Rej. Parku Ferberów, od posesji Trakt Św. Wojciecha 395 
(pracownia rzeźby i stolarstwa) poprzez Park Ferberów do ośrodka sportów 
konnych, 

  ODCINEK 3: Rej. Ośrodka sportów konnych, od ośrodka sportów konnych 
do posesji Nowiny 17  (hostel), 

 ODCINEK 4: Rej. Oruni, od posesji Nowiny 17 (hostel), wzdłuż Parku 
Oruńskiego do ulicy Małomiejskiej, 

 ODCINEK 5: Rej. Stare Szkoty, odcinek wzdłuż ulicy Brzegi od skrzyżowania 
z ulicą Małomiejską do ulicy Stoczniowców.  

RZEKA RADUNIA: 

 ODCINEK 1: Rej. Św. Wojciecha, od południowej granicy miasta do posesji 
Trakt Św. Wojciecha 395 (pracownia rzeźby i stolarstwa), plansza tożsama z 
Kanałem Raduni odc. 1 

 ODCINEK 2: Rej. Obwodnicy Południowej, od posesji Trakt Św. Wojciecha 
395 (pracownia rzeźby i stolarstwa) do miejsca połączenia Raduni, Czarnej 
Łachy i rzeki Motławy (Krępiec). 

RZEKA MOTŁAWA: 

 ODCINEK 1: Rej. Krępca, od południowej granicy miasta do ulicy Modrej, 
 ODCINEK 2: Rej. ul. Olszyńskiej i Przybrzeżnej, od ulicy Modrej do torów 

kolejowych,  
 ODCINEK 3: Rej. Olszynki, od torów kolejowych do Opływu Motławy. 
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4. Typy brzegów potoków i małych rzek 

             Do każdego z 31 przyjętych do opracowania odcinków, wzdłuż brzegów 
potoków i małych rzek, przyporządkowano docelowy charakter urządzenia brzegu 
zgodnie z typologią przyjętą w metodyce (Rozdział II).  
 

 
il. 34. Typy brzegów potoków i małych rzek (opr. BRG) 

Aby zwizualizować preferowany charakter poszczególnych odcinków stworzono 
zbiór referencji (mapy 6,7,8) dedykowany brzegom potoków i małych rzek, 
ilustrujący zalecaną estetykę elementów wyposażenia. Tym sposobem naniesione 
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na planszę kierunków kolorowe ikony wskazujące obligatoryjne i uzupełniające 
elementy wyposażenia mają swoje odzwierciedlenie w przykładowych sposobach 
zagospodarowania. 
W opracowaniu, z powodu jego strategicznego charakteru, nie wskazuje się listy 
konkretnych wytycznych – szczegółowych rozwiązań estetycznych czy 
materiałowych dedykowanych wybranym odcinkom. GPW stanowi ogólną bazę 
dla późniejszych projektów, w których rozwiązania i dobór form oraz materiałów 
muszą być indywidualnie dostosowane do lokalnego charakteru miejsca, zgodnie 
z definicjami typów brzegów (Rozdz. II. Metodyka). 
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VI. Potencjały i Kierunki 

Na kolejnych stronach załączono po dwie plansze dla każdego z trzydziestu 
jeden odcinków Polityki potoków i małych rzek. Plansze przedstawiają: 

 potencjały – uwarunkowania dla rozwoju brzegu 
 kierunki – wytyczne projektowe.  

Schemat poniżej przedstawia kolejność poszczególnych odcinków 
i rozmieszczenia oraz orientację arkuszy.  

 

il. 35. Schemat podziału na arkusze (zgodnie z numeracją odcinków). 
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2,3. zabytkowy zespół Młyna IX - młyn z urządzeniami młyńskimi i młynówka,

ważne budynki i obiekty związane z historią

i tożsamością miejsca:

4. zespół pocystersko-katedralny z Katedrą Oliwską

1. dwór Młyna X,

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

strefa buforowa TPK

proponowany użytek ekologiczny „Oliwskie Łęgi”

tereny zieleni chronionej: 

tereny inwestycyjne

tereny zieleni niezagospodarowanej 

tereny zieleni istniejącej

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska, ogrody 

działkowe)
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charakter: 

DOCELOWE WYPOSAŻENIE BRZEGÓW

kładka

lokalizacje zalecane: kładka 

lokalizacje planowane:

kładka

lokalizacje istniejące:

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA

4. Katedra Oliwska - ekspozycja bryły katedry w zagospodarowaniu 

terenów wzdłuż Potoku Oliwskiego

historyczne obiekty związane z wodą mające: potencjał adaptacji na 

nowe funkcje, wymagające modernizacji dostosowanej do 

współczesnych warunków użytkowania lub stanowiące potencjał 

krajobrazowy:

1. Dwór Młyna X - zalecana adaptacja na funkcje turystyki, kultury,  

gastronomii, otwarte na sąsiedztwo Potoku Oliwskiego.

2,3 zabytkowy zespół Młyna IX - zalecana adaptacja na funkcję 

usługową/gastronomiczną/produkcyjno-usługową 

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

strefa buforowa TPK

przyroda chroniona oraz obszary cenne przyrodniczo 

wskazane do objęcia ochroną

tereny zieleni do urządzenia w sposób zapewniający retencję 

wodną, w tym parki retencyjne

A. usługi: sport, gastronomia i kultura.

preferowane kierunki zagospodarowania terenów 

inwestycyjnych wspomagające rozwój turystyki wodnej, 

rekreacji, sportu:

B. usługi: gastronomia, turystyka, kultura, sport i nauka.

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

przestrzenie publiczne (na podstawie opracowania

Gdańskie Przestrzenie Lokalne, BRG)

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE BRZEGOWI

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej, tramwajowej i kolejowej
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brzegi rekreacyjne do urządzenia

brzegi rekreacyjne istniejące

CHARAKTER URZĄDZENIA BRZEGU

zbiornik retencyjny pomosty, zejścia do wody

ogródki gastronomiczne
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4. dawny Młyn IV

ważne budynki i obiekty związane z historią                     

i tożsamością miejsca:
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3. Willa Tannenheim

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

tereny inwestycyjne

tereny zieleni istniejącej

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska,

ogrody działkowe)

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH BRZEGOWI

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej i tramwajowej 
AT

powiązania pieszo - jezdne 

powiązania piesze 

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI BRZEGU

brzegi nieurządzone bez 

możliwości przejścia

brzegi nieurządzone z możliwością 

przejścia

STAN URZĄDZENIA BRZEGU

brzegi urządzone lub ze wskazaniem 

do modernizacji wyposażenia

T

A

T

A

T

A

A A

A

4.

1.

3.

2.

G
o
sp

o
d
y

S
u
b
isła

w
a

T

T

T

GDAŃSKA POLITYKA WODNA

POLITYKA POTOKÓW I MAŁYCH RZEK



Pomorska Pomorska
Pomorska

G
o
sp

o
d
y

S
u
b
isła

w
a

POTOK OLIWSKI ODC.4 - KIERUNKI

ODC.5

ODC.3 

MAPA NR 16

zgodnie ze spisem map

ogródki gastronomiczne

N

0 100m 200m

elementy sztuki

place zabaw
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grup wiekowych
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zdroje 
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stojaki rowerowe
IIIII

zieleń urządzona

pojemniki na śmieci

siedziska

ciąg pieszo-rowerowy

rekreacyjnycharakter: 

DOCELOWE WYPOSAŻENIE BRZEGÓW

kładka

lokalizacje zalecane:

kładka

lokalizacje istniejące:

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

tereny zieleni do urządzenia w sposób zapewniający retencję 

wodną, w tym parki retencyjne

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE BRZEGOWI

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej i tramwajowej
AT

bariera przestrzenna - nasyp kolejowy

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

DOSTĘPNOŚĆ BRZEGU

brzegi rekreacyjne do urządzenia

brzegi rekreacyjne istniejące

CHARAKTER URZĄDZENIA BRZEGU

historyczne obiekty związane z wodą mające: potencjał adaptacji 

na nowe funkcje, wymagające modernizacji dostosowanej do 

współczesnych warunków użytkowania lub stanowiące potencjał 

krajobrazowy:

4. dawny Młyn IV - zalecane zagospodarowanie na funkcję 

gastronomiczną, kulturalną z otwarciem na zbiornik nr 4 

„Subisława”.

2. Zespół dawnej zajezdni konnej - zalecana adaptacja na funkcje 

usługowe w tym usługi społeczne otwarte na teren zielony.

3. Willa Tannenheim - zalecane wprowadzenie funkcji gastronomii 

oraz zagospodarowanie terenu powiązane z parkiem wokół 

zbiornika nr 5 „Grunwaldzka”.

1. dom młynarza w rejonie V Młyna - zalecane zagospodarowanie 

na funkcje usług, gastronomii, kultury, otwarte na teren zielony                

i zbiornik nr 5 „Grunwaldzka”.

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

planowane powiązania piesze

pomosty, zejścia do wody

park sensoryczny

planowane powiązania pieszo-jezdne

przestrzenie publiczne (na podstawie opracowania

Gdańskie Przestrzenie Lokalne, BRG)

GDAŃSKA POLITYKA WODNA

POLITYKA POTOKÓW I MAŁYCH RZEK

B. funkcja usługowa, zaleca się wprowadzenie funkcji otwartych na zieleń 

i zbiornik.

C. teren usługowy - gastronomia z zielenią towarzyszącą; zaleca się  

A. funkcja usługowa, zaleca się otwarcie i integrację przyszłego

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych 

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji, sportu: 

    zagospodarowania z terenem zielonym wokół zbiornika Grunwaldzka.

    sytuowanie ogródków gastronomicznych od strony wody.
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lokalizacje zalecane:

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA

1. budynek dawnej poczekalni tramwajowej - zaleca się adaptację 

na funkcję gastronomiczną i usługową;

2. dawna przepompownia - zaleca się adaptację na obiekt usługowy 

związany z obsługa ruchu turystycznego i edukacją pozaszkolną.

historyczne obiekty związane z wodą mające: potencjał adaptacji 

na nowe funkcje, wymagające modernizacji dostosowanej do 

współczesnych warunków użytkowania lub stanowiące potencjał 

krajobrazowy:

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

preferowane kierunki zagospodarowania terenów 

inwestycyjnych wspomagające rozwój turystyki wodnej, 

rekreacji, sportu: zabudowa mieszkaniowo-usługowa - 

zalecane zagospodarowanie z wykorzystaniem potencjału 

sąsiedztwa potoku i terenów zielonych.

tereny zieleni do urządzenia w sposób zapewniający retencję 

wodną, w tym parki retencyjne

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE BRZEGOWI
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planowane powiązania piesze
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brzegi rekreacyjne do urządzenia
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ciągami pieszymi ukierunkowanymi w stronę wody
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tereny inwestycyjne wymagające zmiany mpzp ze względu na 
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z zielenią towarzyszącą wraz z zaleceniem kształtowania 

ciągów pieszych w stronę wody

2. wprowadzenie ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej.
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miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych;
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FUNKCJE TOWARZYSZĄCE BRZEGOWI

punkty węzłowe wymagające szczególnego 

urządzenia pod kątem ekspozycji widokowej np.: 

tarasy widokowe, małe place nadwodne, miejsca 

koncentracji urządzeń wypoczynkowych

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

CHARAKTER URZĄDZENIA BRZEGU

brzegi rekreacyjne istniejące

brzegi rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ BRZEGU

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

tereny inwestycyjne wymagające zmiany mpzp ze względu na 

wzmocnienie potencjału miejsca: zalecana zmiana funkcji na 

zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą.
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przejścia
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POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

osie widokowe:

 na kościół p.w. Św. Wojciecha

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ

I WSPOMAGAJĄCEJ

ważne budynki i obiekty związane z historią 
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zieleń urządzona
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Przestrzenie Lokalne, BRG)

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE BRZEGOWI

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych;

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

CHARAKTER URZĄDZENIA BRZEGU

brzegi rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ BRZEGU

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

tereny inwestycyjne wymagające zmiany mpzp ze względu na 

wzmocnienie potencjału miejsca - wykreowanie strefy sportowo-
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29.  Jar Potoku Królewskiego………………………………………………………………………………str. 34 
30.  Kanał Raduni – odcinek  ujściowy do Motławy (fot. BRG)………………………………str. 36 
31.  Stara Radunia - odcinek żuławski (fot. BRG)…………………………………………………str. 37 
32.  Motława - roślinność szuwarowa (fot. BRG)………………………………………………….str. 38 
33.  Zakres opracowania (opr. BRG)…………………………………………………………………….str. 40 
34. Typy brzegów potoków i małych rzek (opr. BRG)………………………………………..str. 43 
35.  Schemat podziału na arkusze (zgodnie z numeracją odcinków)…………..……….str. 45 

IX. Spis map: 

1,2,3,4. Uwarunkowania przyrodnicze dla potoków i małych rzek 
5. Zakres opracowania – podział na odcinki 

6,7, 8.  Referencje dla zagospodarowania nabrzeży i brzegów Wisły 
9,10. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Potok Oliwski 

11,12. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Potok Oliwski 
13,14. Potencjały i kierunki - odcinek 3 Potok Oliwski 
15,16. Potencjały i kierunki - odcinek 4 Potok Oliwski 
17,18. Potencjały i kierunki - odcinek 5 Potok Oliwski 
19,20. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Potok Strzyża 
21,22. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Potok Strzyża, odcinek 3 Potok Jasień 
23,24. Potencjały i kierunki - odcinek 3 Potok Strzyża 
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25,26. Potencjały i kierunki - odcinek 4 Potok Strzyża 
27,28. Potencjały i kierunki - odcinek 5 Potok Strzyża 
29,30. Potencjały i kierunki - odcinek 6 Potok Strzyża 
31,32. Potencjały i kierunki - odcinek 7 Potok Strzyża 
33,34. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Potok Królewski 

   35,36. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Potok Królewski 
37,38. Potencjały i kierunki - odcinek 3 Potok Królewski 
39,40. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Potok Jasień 
41,42. Potencjały i kierunki – odcinek 2 Potok Jasień 
43,44. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Potok Oruński 
45,46. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Potok Oruński i Potok Kowalski 
47,48. Potencjały i kierunki - odcinek 3 Potok Oruński 
49,50. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Kanał Raduni, odcinek 1 Rzeka Radunia 
51,52. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Kanał Raduni 
53,54. Potencjały i kierunki - odcinek 3 Kanał Raduni 
55,56. Potencjały i kierunki - odcinek 4 Kanał Raduni 

   57,58. Potencjały i kierunki - odcinek 5 Kanał Raduni 
59,60. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Rzeka Radunia 
61,62. Potencjały i kierunki - odcinek 1 Rzeka Motława 
63,64. Potencjały i kierunki - odcinek 2 Rzeka Motława 
65,66. Potencjały i kierunki - odcinek 3 Rzeka Motława 
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