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1. Wprowadzenie 

Przedmiotowy raport stanowi efekt końcowy realizacji warsztatów i działań powiązanych 

prowadzonych z udziałem lokalnej społeczności. Celem zadania było wypracowanie wytycznych 

funkcjonalnych na potrzeby przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

na zagospodarowanie przestrzeni publicznych dla obszaru rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą 

Wisłoujście, w zakresie przebudowy placu przy byłej przystani promowej. 

2. Obszar opracowania 

Obszar poddany analizie to teren niezagospodarowany, większą jego część zajmuje obecnie układ 

drogowy, który stanowił dojazd do zlikwidowanej w 2016 r. przeprawy promowej. Teren leży 

bezpośrednio nad Kanałem Martwej Wisły w sąsiedztwie zlokalizowanej na drugim brzegu Twierdzy 

Wisłoujście. W granicach opracowania znajduje się basen, do którego przybijał prom. Południową 

granicę obszaru wyznacza ul. Wyzwolenia prowadząca do terenów portowych i elewatorów 

zbożowych. Zachodnia część obszaru służy, jako pętla autobusów miejskich.   

Obszar opracowania graniczy od północy z terenami historycznego Szańca Zachodniego, który 

od początku ubiegłego stulecia do roku 1991 stanowił  bazę paliw CPN. Od zachodu teren graniczy 

z zajezdną tramwajową Nowy Port oraz leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych „parku 

Jordanka”. 

Podstawowe dane dotyczące obszaru opracowania: 

1. Powierzchnia ok. 13 500 m2.  

2. Obszar obejmuje: obręb 61: obszar na działkach nr 288/2, 289, 240, 241. 
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Rysunek 1. Obszar objęty opracowaniem  -  mapa poglądowa, źródło: opracowanie własne. 

 
Zdjęcie 1. Widok terenu opracowania z lotu ptaka, autor: Ireneusz Tomala, Rzutem Na Taśmę. 
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3. Badania ankietowe 

3.1.  Opis działań 

Prezentowane w rozdziale wyniki badań ankietowych, stanowiące element przedmiotowego 

opracowania, zgromadzono za pomocą anonimowych kwestionariuszy, wypełnianych 

przez respondentów samodzielnie. Formularze ankiet dystrybuowane były w okresie 

od 27 października do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 

przy ul. Strajku Dokerów 5 oraz w Restauracji Perła Bałtyku mieszczącej się przy ul. Oliwskiej 65. 

Ponadto ankiety rozdawane były każdorazowo podczas warsztatów. Formularze zbierane były 

bezpośrednio od respondentów, istniała również możliwość pozostawienia ich w specjalnie 

przygotowanych skrzynkach. Stanowiły one jednocześnie miejsce zbierania ewentualnych pomysłów 

i uwag. Przyjęty sposób realizacji badania, jak i dobór respondentów nie noszą znamion 

reprezentatywności, jednakże pozwalają na określenie pewnych preferencji i pożądanych kierunków 

zmian odnoszących się do terenu objętego działaniami rewitalizacyjnymi.  

3.2. Informacje o respondentach 

W trakcie realizacji badania ankietowego, formularze wypełnione zostały przez 82 osoby, 

w tym 51 kobiet (62% badanych), 30 mężczyzn (37%) oraz 1 osobę, która nie wskazała w odpowiedzi 

płci (1%).  

Wśród badanych osób najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 60 roku życia (26,5%). Na drugim 

miejscu uplasowały się osoby w wieku 31-40 lat (21,7%) oraz osoby pomiędzy 41 a 50 rokiem życia 

(20,5%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby niepełnoletnie (2,4%).  

 
Wykres 1. Udział respondentów ze względu na wiek, źródło: badania własne, n=82. 

Pod względem wykształcenia, 3/4 respondentów stanowiły osoby z wykształceniem wyższym i średnim 

(w równych proporcjach). Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym stanowiły 

około 20% ogółu badanych.  
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Wykres 2. Wykształcenie respondentów, źródło: badania własne, n=82. 

Kolejną z analizowanych zmiennych, był parametr dotyczący powiązań respondentów z analizowanym 

obszarem. Prezentowane odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć 

dowolną liczbę powiązań z obszarem. Wśród ogółu badanych, blisko 70% stanowiły osoby 

zamieszkujące dzielnicę Nowy Port. Nieznacznie ponad 1/3 respondentów i respondentek, to osoby 

spędzające na terenie objętym analizą (placu nadwodnym) czas wolny, a mniej więcej co piąta 

z badanych to osoba pracująca lub prowadząca na przedmiotowym obszarze działalność gospodarczą. 

Mniej niż 5% respondentów deklarowało, że nie jest z obszarem związana.  

 
Wykres 3. Powiązanie z badanym obszarem, źródło: badania własne, n=82, wyniki nie sumują się do 100%, respondenci mogli 

zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 
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3.3. Wyniki badań ankietowych - wskazywane kierunki zagospodarowania terenu  

90% badanych osób jest zdania, że przedmiotowy obszar wymaga wprowadzenia zmian / 

przekształceń, przy czym odpowiedź „zdecydowanie tak” zaznaczyło niemal 3/4 ogółu osób biorących 

udział w badaniu ankietowym. Nikt nie był zdania przeciwnego, a 9 osób nie udzieliło odpowiedzi 

na zadane pytanie.  

 
Wykres 4. Czy uważa Pani/Pan, że przedmiotowy teren wymaga zmian, przekształceń?, źródło: badania własne, n=82. 

Najczęściej wśród respondentek i respondentów przeważał pogląd, że przedmiotowy obszar 

w przyszłości powinien pełnić funkcje spacerowe i rekreacyjne. Zdaniem ponad jednej czwartej 

badanych teren ten powinien być miejscem rodzinnych spacerów (25,6%) lub miejscem wypoczynku 

i rekreacji dla osób starszych (17,2%). Pozostałe osoby wskazywały aby było to miejsce lokalizacji 

festynów, koncertów oraz innych imprez kulturalnych lub miejsce spotkań młodzieży (po 14%).  

 
Wykres 5. Jaką funkcję powinien pełnić przedmiotowy teren w przyszłości?, źródło: badania własne, n=82. 

Zgodnie z przyjętym założeniem badawczym, z wachlarza możliwych odpowiedzi usunięto kategorię 

uogólniającą „dla wszystkich”, w celu podjęcia próby dookreślenia grupy głównych odbiorców działań 

rewitalizacyjnych. Jednakże odpowiedź „dla wszystkich” stanowiła niemal wszystkie odpowiedzi 

zawarte w pytaniu otwartym „dla innej grupy” (38,8% ogółu udzielonych odpowiedzi). Wśród 
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pozostałych grup głównych odbiorców znalazły się kolejno rodziny z dziećmi (21,3%), osoby dorosłe 

(13,8%), osoby starsze (11,3%), młodzież (10%) i starsze dzieci / w wieku szkolnym (3,8%).  

 
Wykres 6 Dla kogo przedmiotowy teren powinien być dedykowany przede wszystkim?, źródło: badania własne, n=82. 

Na pytanie o to, jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy, 

niemal co trzecia badana osoba wskazała na niedostateczną liczbę miejsc przeznaczonych 

do spędzania wolnego czasu. Co 4 osoba biorąca udział w badaniu wskazała na brak imprez 

integrujących społeczność lokalną, a niemal 13% na brak organizacji wpływających na aktywność 

społeczną mieszkańców. Po około 10% uczestników badania wskazywało na potrzebę rozwoju lokali 

gastronomicznych i kawiarni oraz brak szaletów miejskich.   

 
Wykres 7. Jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy?, źródło: badania własne, n=82. 

W poniższej tabeli zaprezentowano zbiór propozycji / elementów, jakie zdaniem badanych powinny 

pojawić się w przyszłości na terenie objętym rewitalizacją. Wśród najczęściej wymienianych, znalazły 

się elementy związane z funkcjami rekreacyjno-rozrywkowymi. Wiele uwagi respondenci poświęcili 

także elementom oświetleniowym i zapewnieniu bezpieczeństwa.  
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Kategoria Liczba wskazań % wskazań 

rekreacja, wspólna przestrzeń rekreacyjna, miejsce piknikowe, urządzenia do 
ćwiczeń, do aktywności fizycznej 

31 15,5% 

zieleń urządzona, park, miejsce spędzania wolnego czasu 28 14,0% 

mała architektura, ławki, stoły, stoły do gry itp. 26 13,0% 

oświetlenie 19 9,5% 

monitoring, poprawa bezpieczeństwa 17 8,5% 

plac zabaw dla dzieci 12 6,0% 

miejsca do realizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, amfiteatr, scena 12 6,0% 

gastronomia, kawiarnie 9 4,5% 

ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe 8 4,0% 

szalety 8 4,0% 

prom 7 3,5% 

miejsca małego handlu, sprzedaży produktów lokalnych 5 2,5% 

elementy wspierające rozwój turystyki, interesujące dla turystów, np. punkt 
widokowy 

5 2,5% 

inne, m.in. wybieg dla psów, parking, zejście do wody 13 6,5% 

Razem 200 100% 

Tabela 1. Elementy, które powinny zdaniem respondentów pojawić się na terenie objętym rewitalizacją, źródło: badania 

własne, n=82. 

 

  

4. Sonda uliczna 

4.1. Opis działań 

Kolejnym z elementów w przyjętej metodyce prac badawczych była sonda uliczna. Stanowiła ona 

uzupełnienie informacji zgromadzonych w trakcie badań ankietowych, których wyniki zaprezentowane 

zostały w powyższym rozdziale. Uczestnikami sondy byli mieszkańcy i użytkownicy obszaru 

rewitalizacji. Sonda uliczna realizowana była w dniu 10 listopada 2017 r. na próbie 22 osób. 

W trakcie realizacji badania respondenci proszeni byli o odpowiedź na 2 pytania, których celem  było 

poznanie ich opinii na temat:  

1) elementów, których najbardziej brakuje w przestrzeni placu nadwodnego w Nowym Porcie,  

2) największych atutów placu nadwodnego w Nowym Porcie. 
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4.2. Wyniki sondy ulicznej  

W zakresie pierwszego pytania dotyczącego brakujących elementów i napotykanych problemów 

na placu nadwodnym w Nowym Porcie, zgromadzone w trakcie sondy informacje zostały 

pogrupowane w 3 głównych kategoriach: 

1. Zagospodarowania placu, w tym w szczególności: 

 Brak uporządkowanej zieleni – zgłaszano brak parku, drzew i wytyczonych alejek, miejsc 

spacerowych. 

 Brak funkcji rekreacyjnych przestrzeni – w tym brak miejsc do odpoczynku, miejsc 

dla ludzi starszych, „kreatywnego terenu”, miejsc do których można pójść i odpoczywać, placu 

zabaw. 

 Wyposażenia przestrzeni w elementy małej architektury – brak ławek, koszy, oświetlenia, 

zadaszenia, stołów, nawiązania do portu, miejsca grillowania. 

2. Kwestii transportowych – w tym braku połączenia z Twierdzą Wisłoujście, możliwością 

przeprawienia się na Półwysep Westerplatte, brak tramwaju wodnego. 

3. Braku wydarzeń o charakterze kulturalnym i integracyjnym – zdaniem uczestników sondy, 

na obszarze brakuje imprez i wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnej i turystów, 

w tym festynów, pikników, imprez sezonowych, imprez masowych, infrastruktury i zaplecza 

gastronomicznego niezbędnego w omawianym zakresie.   

W przypadku pytania drugiego, dotyczącego najistotniejszych i najbardziej wartościowych elementów 

placu nadwodnego, połowa osób nie potrafiła wskazać żadnego wartościowego elementu. Pozostałe 

osoby jako walor wskazywały „widok na Twierdzę” lub „po prostu miejsce nad wodą”. Uczestnicy 

sondy wskazywali także na zalety odnoszące się do zieleni, ciszy i dużej przestrzeni, co wskazuje, 

że teren ten dla znacznej części respondentów jest względnie ambiwalentny, nie posiada elementów 

znaczących i zwracających uwagę. Potwierdzają to także wskazania dotyczące elementów, 

których zdaniem respondentów brakuje na badanym terenie i które potencjalnie mogłyby go wypełnić, 

nadając określoną treść.   
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5. Warsztaty i wywiady 

5.1.  Opis działań 

Wszystkie spotkania z mieszkańcami i użytkownikami odbywały się w Centrum Sztuki Współczesnej 

ŁAŹNIA 2, ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku. Listy obecności z poszczególnych warsztatów stanowią 

odrębny zbiór dostępny w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z przyjętą koncepcją prac spotkania 

konsultacyjne z mieszkańcami i użytkownikami obszaru rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

zrealizowane zostały w  cyklu 3 warsztatów: 

1.  8 listopada 2017 r. (godzina 16:00-18:00) Spotkanie 1. obejmujące spacer studyjny 

po obszarze opracowania z wykorzystaniem map terenu, zaprezentowanie makiety obszaru, 

omówienie potrzeb i problemów oraz wypracowanie wstępnych założeń koncepcji 

funkcjonalnej. Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów przygotowano wydruki mapy 

obszaru opracowania w skali 1:500 z zaznaczoną proponowaną granicą opracowania przyszłej 

pracy konkursowej. Przygotowano także wielkoformatowe wydruki zdjęć lotniczych obszaru 

opracowania w celu umożliwienia uczestnikom omówienia detali. 

2. 11 listopada 2017  r. (godzina 10:00-13:00) Spotkanie 2. obejmujące wypracowanie koncepcji 

funkcjonalnej przy użyciu makiety terenu i cyfrowego modelu 3d, a także prezentację 

przykładów działań rewitalizacyjnych. Po drugich warsztatach przeniesiono ustalenia 

poczynione na mapach i makietach terenu na model 3d i przesłano uczestnikom w formie 

roboczej animacji w formacie mp4 za pomocą poczty elektronicznej w celu powtórnego 

przeanalizowania, przedstawienia domownikom, znajomym i przygotowania się na ostatnie 

warsztaty. 

3. 15 listopada 2017 r. (godzina 16:00-18:00) Spotkanie 3. obejmujące zaprezentowanie 

ostatecznej formy cyfrowego modelu 3d, a także uzupełnienie i podsumowanie wypracowanej 

koncepcji. 
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Zdjęcie 2. Spotkanie 2 – praca na makiecie terenu objętego opracowaniem, autor: Agnieszka Cielińska, Buława sp. z o. o. 
 

 
 

  
Zdjęcie 3. Spotkanie 2 - makieta obszaru opracowania z pomysłami mieszkańców, autor: Agnieszka Cielińska, 
Buława sp. z o. o. 
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Zdjęcie 4. Spotkanie 3 - podsumowanie warsztatów – prezentacja roboczej animacji 3d, autor: Agnieszka Cielińska, 
Buława sp. z o. o. 

 

Przed warsztatami przeprowadzono we współpracy z Zamawiającym akcję informacyjną obejmującą 

rozwieszenie plakatów, przesłanie informacji na adresy mailowe potencjalnie zainteresowanych osób 

oraz instytucji, a także zamieszczenie informacji na portalach internetowych www.brg.gda.pl 

oraz www.gdansk.pl.  

Uzupełnieniem prac warsztatowych były: 

1. badania ankietowe, 

2. sonda uliczna, 

3. pogłębione wywiady indywidualne z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni, 

4. obsługa skrzynki na pomysły i uwagi, 

5. utworzenie kontaktowej skrzynki mailowej pod adresem brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl. 

Zgromadzone w ten sposób dane stanowiły podstawę do wypracowania prezentowanych w raporcie 

wytycznych funkcjonalnych na potrzeby przyszłego konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

na zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni.  

http://www.brg.gda.pl/
http://www.gdansk.pl/
mailto:brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl
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5.2. Wynik warsztatów - wytyczne funkcjonalne  

Prezentowane w rozdziale wytyczne funkcjonalne stanowią efekt ogółu zrealizowanych prac 

badawczych i konsultacyjnych. W szczególności jednak, zawierają szczegółowe informacje uzyskane 

od uczestników spotkań warsztatowych oraz osób biorących udział w 8-miu pogłębionych wywiadach 

indywidualnych.  

Poniżej przedstawiono wypracowane wytyczne funkcjonalne, z podziałem na zagadnienia. 

Jako ilustracje do tekstu posłużyły kadry z roboczej animacji wypracowanej pomiędzy 1-szym i 2-gim 

warsztatem i zaktualizowanej po zakończeniu cyklu warsztatów.  

 

Charakter terenu / główne idee / tożsamość / historia 

Zdaniem wszystkich uczestników i uczestniczek badania, wskazany obszar stanowi ważne miejsce 

dla Nowego Portu, pomimo nieco peryferyjnej względem centrum dzielnicy lokalizacji. W okolicy 

zlokalizowana jest zabytkowa zajezdnia. W perspektywie przebudowy placu, mieszkańcy 

zasygnalizowali, że istnieje możliwość rozbudowy Nowego Portu – „dużo osób jest chętnych 

do zamieszkania tutaj”. Mieszkańcy podkreślali, że kiedyś Nowy Port stanowił alternatywę, 

konkurencję dla Gdańska, był typową portową dzielnicą, której kolorytu nadawały karczmy, kluby, 

jak i odwiedzający te miejsca zagraniczni marynarze.  

Wypracowano następujące stanowisko w zakresie preferowanego docelowego charakteru 

i tożsamości tego miejsca: 

 Należy wykreować nową wizytówkę dzielnicy, ważny punkt na mapie Nowego Portu 

z unikalnym nastrojem i tożsamością nawiązującą do portowej historii miejsca – 

„to, co powstanie nie może popsuć klimatu Nowego Portu, najlepiej, żeby nawiązywało 

do historii dzielnicy i jej charakteru”. 

 Należy przedmiotową przestrzeń utrzymać w charakterze morskim, portowym; jak powiedziała 

mieszkanka Nowego Portu w wywiadzie, miejsce to powinno zaistnieć w świadomości 

mieszkańców jako „nasz portowy deptak”. 

 Powinno powstać miejsce autentyczne – „nie robić drugiego Długiego Targu z pamiątkami 

z Chin”. 

 Należy tak zaprojektować zagospodarowanie placu, aby nie przesłaniało widoku 

na przeciwległy brzeg, należy zagwarantować powiązania kompozycyjno-widokowe. Należy 

przewidzieć iluminację Twierdzy. 

 Kreowana przestrzeń powinna mieć charakter otwarty, akcentujący powiązania 

z Twierdzą Wisłoujście i  półwyspem Westerplatte. 
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 Przedmiotowe miejsce winno być funkcjonalnie powiązane z Szańcem Zachodnim, tworząc – 

jak zaznaczono w jednym z wywiadów – „jednolity pas kultury, rozrywki”. 

Po jego  zagospodarowaniu stanowić będzie strefę wejściową do parku. 

 
Rysunek 2. Wyciąg z animacji – założenia ogólne, źródło: opracowanie własne. 

 

Strefy / funkcje 

Obecnie teren jest niezagospodarowany i niewykorzystywany, stwarza wrażenie opuszczonego. 

Uczestnicy warsztatów, jak i udzielający wywiadów twierdzili, że panuje tam chaos przestrzenny 

oraz wskazywali, że wprowadzenie usług znacznie ożywiłoby to miejsce. Argumentowano, 

że w świadomości Gdańszczan dzielnica Nowy Port jest nieco zapomniana, spełnia funkcję sypialni 

miasta. Wskazywano także, że brakuje usług i miejsc aktywnego spędzania czasu – „młodzi nie mają 

gdzie wyjść”, brakuje miejsc spełniających potrzeby różnych grup wiekowych. Jednocześnie 

zaznaczono, że obecnie na przedmiotowym placu odbywają się imprezy, które przyciągają wielu ludzi 

z zewnątrz: Bitwa Morska (główne atrakcje to inscenizacja bitwy morskiej, statki, stragany handlowe) 

oraz Cud nad Martwą Wisłą. Są to wydarzenia ponadlokalne, przyciągające dużą grupę ludzi z innych 

części Gdańska, odbywające się raz w roku, niezaspokajające wszystkich potrzeb mieszkańców Nowego 

Portu. Mieszkańcy zaznaczyli potrzebą realizacji miejsc aktywności typowo sportowych, które mogłoby 

się znaleźć na Szańcu Zachodnim (np. ścianka wspinaczkowa). Wynika z tego, że część funkcji 

rekreacyjnych mogłoby zostać zlokalizowanych w parku. Wskazano na uciążliwość związaną z ruchem 

samochodów ciężarowych do elewatorów zbożowych ul. Wyzwolenia, która znajduje się w obszarze 

opracowania. Kierowcy samochodów dostawczych stanowią pewną anonimowa grupę, „nie związaną 

kompletnie z dzielnicą, czują się bezkarnie w Nowym Porcie” – stwierdzono w jednym z wywiadów.  
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Wypracowano następujące postulaty w zakresie preferowanej funkcji terenu: 

 Teren opracowania powinien być zagospodarowany, jako uniwersalny, umożliwiający różne 

formy aktywności i aranżacji. Na co dzień powinno to być miejsce dostępne dla wszystkich 

grup wiekowych i społecznych, spacerowe, rekreacyjne. W tym kontekście należy zapewnić 

miejsce dla rodzica z małym dzieckiem – wydzielone niskim płotkiem; miejsce dla osób 

chcących zrelaksować się – ławki z widokiem na kanał lub łąkę, na której można odpocząć; 

dla osób posiadających psy – toaletę dla czworonogów, jako wydzielone, odrębne miejsce. 

Należy zadbać aby przestrzeń opracowania  była atrakcyjna dla użytkowników. 

 Należy zapewnić możliwość sezonowego wykorzystania placu dla różnych celów – w jednym 

z wywiadów zaznaczono „żeby to miejsce tętniło życiem, żeby cały czas coś się działo, 

żeby to było centrum kulturalne, ekonomiczne”. 

 Strefa rekreacyjna terenu opracowania winna być łącznikiem z terenem przyszłego parku 

na Szańcu Zachodnim. 

 Ze względu na bliskość ważnych miejsc i zabytków, przedmiotowa przestrzeń mogłaby 

być atrakcyjnym punktem wypadowym dla turystów. 

 Proponuje się utworzenie wielofunkcyjnego placu – miejsca na wydarzenia lokalne 

(np. festyny o tematyce morskiej – jak w Brzeźnie – Fląder Festiwal, szanty, mobilny targ 

rybny, kiermasz, jarmarki morskie, świąteczne). Wskazywano potrzebę stworzenia miejsca 

na okazjonalną działalność handlową, dostępnego dla lokalnych sprzedawców. 

 Należy przewidzieć łąkę wielofunkcyjną umożliwiającą: pikniki, wydarzenia kulturalne, grę 

w piłkę dla dzieci, w badmintona. Przestrzeń ta przeznaczona będzie także na aktywność 

fizyczną i na realizację wydarzeń, imprez. Łąka będzie alternatywnym miejscem na scenę, 

widownię i wydarzenia. 

 Należy zapewnić miejsce na targowisko mobilne funkcjonujące 2-3 razy w miesiącu, 

wraz „ze straganami nawiązującymi do tradycji portowych, morza, np. w kształcie statków, 

parowozów, latarni, stworzeń morskich” – wpisanie na stałe targu rybnego do kalendarza 

wydarzeń dzielnicy. 

 Postuluje się pozostawienie kilku miejsc „niedopowiedzianych” – ukształtowanie 

przedmiotowej przestrzeni, jako miejsca czasowej ekspozycji sztuki i instalacji artystycznych. 

Przedmiotowa przestrzeń powinna umożliwić aktywność różnym instytucjom, np. Łaźni 2, 

zainteresowanym mieszkańcom lub artystom. 

 W konsekwencji rozwoju i aktywizacji przedmiotowego terenu, mogłyby się pojawić na terenie 

lub w bliskiej okolicy usługi takie jak: kawiarnia, pub, hotel. 
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Rysunek 3. Wyciąg z animacji –proponowane funkcje terenu, źródło: opracowanie własne. 

 

Postulaty w zakresie preferowanego zagospodarowania: 

 Mieszańcy postulowali o elastyczne wykorzystanie doku – wnęki po dawnej przystani 

promowej: jako miejsca na scenę pływającą – specjalnie przygotowaną w takim celu barkę 

lub platformę, z utwardzoną widownią wokoło. 

 Proponuje się możliwość cumowania muzealnego kutra w formie kawiarni, kutrów rybackich, 

jak i jachtów i łodzi prywatnych (do rozstrzygnięcia, czy jest to prawnie i technicznie możliwe). 

 Przedstawiono pomysły na organizację na przedmiotowym obszarze kina letniego, zarówno 

w formie zorganizowanej (z wykorzystaniem istniejącego / nowego muru, specjalnego ekranu: 

„wystarczą dwa maszty i żagiel” – zaznaczono na warsztatach), jak i w formie kameralnych, 

organizowanych ad hoc projekcji za pomocą własnego sprzętu (ekran, projektor, laptop).  

 Mieszkańcy postulowali utworzenie miejsca do wędkowania. 

 Padały również propozycje zrealizowania zejścia do wody, umożliwiającego bezpośredni 

i zarazem bezpieczny kontakt z wodą. 
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Rysunek 4. Wyciąg z animacji – proponowane strefy funkcjonalne, źródło: opracowanie własne. 

 

Komunikacja 

Podczas dyskusji, uczestnicy podkreślali, że na placu panuje „chaos komunikacyjny, istnieją nieczynne 

tory kolejowe do portu”. Sygnalizowano, że jest to „aktualnie jeden wielki parking 

i przestrzeń dla aut”. Dla równowagi mieszkańcy deklarowali, że komunikacja publiczna funkcjonuje 

poprawnie, zwracali uwagę na różne rodzaje transportu zbiorowego obsługujące obszar tj. tramwaje, 

autobusy, w sezonie tramwaj wodny.  

Wypracowano następujące postulaty w zakresie układu komunikacyjnego: 

 Należy uporządkować ruch kołowy, poprzez wydzielenie jezdni i parkingów. 

 Należy zapewnić miejsca postojowe dla furgonetek na potrzeby cyklicznych targów 

oraz imprez lokalnych (targ rybny, targ tematyczny – sprzedaż z samochodów, food trucki). 

 Należy ujednolicić powierzchnię poprzez wykształcenie jednolitego terenu placu służącego 

organizacji wydarzeń lokalnych. 

 Proponuje się bulwar spacerowy przy brzegu, z możliwością zejścia do wody, zapewnienie 

kontaktu bezpośredniego z wodą, ze zwróceniem uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa. 

 Postuluje się połączenie ewentualnych nowych ścieżek z istniejącym ciągiem rowerowym, 

ew. budowę zadaszonego przystanku dla cyklistów. 

 Należy zreorganizować ruch samochodów dostawczych do bazy zbożowej. 

 Mieszkańcy wnioskowali o zapewnienie odpowiedniej (równej) nawierzchni pieszej, 

w szczególności dla osób z wózkami, na wózku, mających problemy z poruszaniem się. 

 Proponuje się utworzenie toru rolkowego. 
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Rysunek 5. Wyciąg z animacji – proponowana komunikacja wewnętrzna, źródło: opracowanie własne. 

Odrębną, mocno wybrzmiałą na warsztatach kwestią, jest komunikacja z przeciwległym brzegiem. 

Z konsultacji wynika, że dla mieszkańców niezwykle istotna jest kwestia połączenia z drugim brzegiem 

kanału Martwej Wisły. Bardzo wiele postulatów dotyczyło uruchomienia przeprawy promowej 

z Nowego Portu na Półwysep Westerplatte. W jednym z wywiadów padło stwierdzenie, 

że „dzielnica została zamknięta”, a „Nowy Port nie jest w żaden sposób połączony z Twierdzą, 

 wręcz został od niej oderwany”. Mieszkańcy postulowali o: 

 Przeprawę pieszych i rowerów na drugi brzeg małą jednostką, połączenie z półwyspem 

Westerplatte i Twierdzą Wisłoujście, skomunikowanie z Nowym Portem. 

 Zwiększenie częstotliwości kursów tramwaju wodnego – zwracano uwagę, iż w sezonie letnim 

tramwaj wodny jest przeładowany, jest za mało kursów i jest za drogi. Sygnalizowano również 

pomysł zmiany trasy – tak, aby tramwaj wodny zatrzymywał się w Nowym Porcie nie tylko 

w drodze powrotnej z półwyspu Westerplatte. Postulowano o całoroczny tramwaj wodny 

(obecnie działa sezonowo). 

 Możliwość wprowadzenia przystani kajakowej. 

 Rozważenie możliwości czasowego cumowania jachtów prywatnych. 
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Rysunek 6. Wyciąg z animacji – propozycje dot. komunikacji zewnętrznej, źródło: opracowanie własne. 

 

Infrastruktura techniczna 

Mieszkańcy zaproponowali: 

 Zapewnienie dostępu do publicznego Internetu.  

 Wyposażenie placu w uniwersalne przyłącza mediów (woda, prąd) na potrzeby wydarzeń, 

targów, imprez. 

 Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego oświetlenia.  

 Wprowadzenie monitoringu, jak i kamer z możliwością podglądu online.   

 

 
Rysunek 7. Wyciąg z animacji – propozycje dot. infrastruktury, źródło: opracowanie własne. 
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Mała architektura / budynki i kubatury / zieleń 

Przedmiotowy teren jest obecnie niezagospodarowany, a co za tym idzie brak jest elementów małej 

architektury. Mieszkańcy sygnalizowali: „nie ma nic, jest ciemno, brudno, mało bezpiecznie, mur 

ogranicza pole widzenia, obszar zapomniany przez ludzi”. Mieszkańcy sformułowali następujące 

postulaty dotyczące zagospodarowania terenu: 

 Postawienie multimedialnej wieży / słupa, który będzie platformą komunikacji społecznej, 

informującej o nadchodzących wydarzeniach, przekazującej ważne i lokalne informacje 

(istotne dla osób nie korzystających z Internetu). Mieszkańcy podczas spaceru będą mogli się  

dowiedzieć, co dzieje się w dzielnicy.  

 Odtworzenie historycznego budynku przy pętli autobusowej oraz nadanie mu nowych funkcji, 

np. punktu informacyjnego, magazynu / zaplecza technicznego obsługującego wydarzenia. 

 Zlokalizowanie toalet publicznych np. przy punkcie informacyjnym. 

 Zlokalizowanie wypożyczalni rowerów, parkingu rowerowego. 

 Zlokalizowanie instalacji wodnej dla dzieci, niecki z cyrkulacją wody lub mgiełki w porze letniej 

– kontakt z wodą dla dzieci, odciągniecie ich od kanału (kwestie bezpieczeństwa). 

 Wprowadzenie ławek na całym obszarze opracowania, w tym ławek z zadaszeniem 

pozwalającym korzystać z nich przy różnych warunkach atmosferycznych jednak tak, aby nie 

przysłaniać widoków. 

 Zapewnienie infrastruktury piknikowej, takiej jak ławki, stoliki, ale bez palenisk – zakłada się 

własne np. jednorazowe grille – „ludzie boją się zabetonowanych powierzchni, potrzebują 

miejsca zielonego, kolorowego, na jakieś wydarzenia dla lokalnej społeczności 

np. grille”. 

 Zlokalizowanie makiety Nowego Portu. 

 Wprowadzenie tablic / elementów informacyjnych dotyczących historii miejsca, wydarzeń. 

 Mała architektura powinna nawiązywać do charakteru, do portowej tożsamości miejsca: 

„jeśli ma być nowoczesna, to musi być mocno wyważona”. 

 Zagospodarowanie Szańca Zachodniego jako bardziej naturalnego parku ze ścieżkami. 

 Ukształtowanie zieleni na obszarze opracowania – ozdobne niskie krzewy, trawniki, kwietniki – 

„upiększyć to miejsce”. 
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Rysunek 8. Wyciąg z animacji – propozycje dot. małej architektury, źródło: opracowanie własne. 

 
Rysunek 9. Wyciąg z animacji – propozycje dot. budynków, obiektów budowlanych, źródło: opracowanie własne. 

 

Usługi / kwestie społeczne 

Mieszańcy podkreślali, że obecnie Nowy Port jest dzielnicą, w której ludzie się znają i utrzymują 

kontakty sąsiedzkie. Zauważalna jest poprawa bezpieczeństwa oraz obserwuje się „coraz mniej 

patologii społecznych”. Jednocześnie mieszkańcy mają świadomość, że są społeczeństwem 

starzejącym się. W wywiadach podkreślali, że w dzielnicy nie widać ludzi młodych, jednocześnie 

zwracając uwagę, że dla tej grupy wiekowej brakuje atrakcji. Sygnalizowano duży dyskomfort 

wywołany odorami: „czasami czuć zapach ropy”. Problemem są kierowcy samochodów ciężarowych 

przejeżdżających i parkujących w okolicy: „korzystają oni z terenu jak z toalety na wolnym powietrzu”.  
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Wypracowano finalne postulaty: 

 Teren opracowania ma służyć wszystkim mieszkańcom – jako miejsce integracji społeczności 

lokalnej. Jednocześnie spełniać ma funkcje o randze ponadlokalnej, jako „platforma wielu 

wydarzeń”. 

 Całość obszaru ma być atrakcyjna i dostępna dla wszystkich grup społecznych/wiekowych, 

a poszczególne atrakcje / zagospodarowanie dostosowane do różnych użytkowników. 

 Obszar opracowania graniczy z parkiem na Jordance. Teren zieleni wraz z pętlą autobusową, 

zlokalizowaną na terenie opracowania, historycznie był cmentarzem. Postuluje się 

uszanowanie tego miejsca w formie tablic upamiętniających i przybliżających historię. 

 Zaproponowano  wykreowanie przestrzeni aktywności np. gier edukacyjnych, gier terenowych, 

działań służących interakcji i integracji mieszkańców.  

 Mieszkańcy zaznaczali także, aby nowopowstała przestrzeń była miejscem bezpiecznym, 

otwartym, bez zakamarków i widocznych barier przestrzennych. W tym kontekście zwrócono 

uwagę na problem zagospodarowania lub likwidacji muru wzdłuż ul. Władysława IV. 

 Zaproponowano także zastanowienie się nad ostateczną nazwą placu - np. wybór w trybie 

konkursu dla mieszkańców. 
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6. Podsumowanie i streszczenie wytycznych funkcjonalnych 

Przedstawione wytyczne funkcjonalne są syntezą wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Nowego 

Portu podczas warsztatów, wywiadów i sond, a także w ankietach. Realizacja zawartych w raporcie 

postulatów musi zostać zweryfikowana pod względem formalnych możliwości ich realizacji z różnymi 

instytucjami. Ostateczny wpływ na wytyczne projektowe mogą mieć także uwarunkowania wynikające 

ze specyfiki położenia terenu przy kanale portowym, historyczne dziedzictwo terenu, dostosowanie 

rozwiązań do rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych, a także ekonomia planowanych przedsięwzięć. 

Podczas projektowania konieczne będzie zatem zweryfikowanie wyników konsultacji społecznych 

z odpowiednimi instytucjami. 

Streszczenie wytycznych funkcjonalnych dla placu nadwodnego w Nowym Porcie: 

 Stworzenie miejsca o indywidualnym charakterze i tożsamości – ważnego punktu na mapie 

Nowego Portu, rozpoznawalnego także w skali całego Miasta. 

 Nawiązanie do dawnego „klimatu i nastroju” portowego, odtworzenie go. 

 Nadanie charakteru związanego z portowym oraz rybackim dziedzictwem miejsca, 

także w wymiarze małej architektury. 

 

 Utworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej, zapewniającej różnorodną aktywność i aranżacje, 

stwarzającej możliwość wystaw i działań artystów. 

 Wykreowanie wielofunkcyjnego placu miejskiego wraz z bulwarem nadbrzeżnym, 

z możliwością zejścia do poziomu wody i bezpośredniego z nią kontaktu. 

 Zapewnienie możliwości cumowania jachtów i kutrów rybackich. 

 Stworzenie miejsca na imprezy masowe – widownię, koncerty z wykorzystaniem sceny 

mobilnej - pływającej lub sceny na tle twierdzy. 

 Utworzenie miejsca na strefę aktywności fizycznej, górkę dla małych dzieci, wybieg dla psów 

itp.  

 Zapewnienie miejsca rekreacji wszystkich mieszkańców w postaci łąki. Teren zielony umożliwić 

ma zarówno pikniki rodzinne, jak i miejsce do gier i zabaw (badminton, zabawy z piłką 

lub frisbee). 

 

 Stworzenie przestrzeni będącej przedpolem, strefą początkową terenów rekreacyjnych Szańca 

Zachodniego. 

 Propozycja reorganizacji i segregacji ruchu, wydzielenie miejsc parkingowych, połączenia 

z istniejącymi ciągami rowerowymi. 

 Postulowane przywrócenie połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów na półwysep 

Westerplatte, dodatkowo zwiększenie częstotliwości kursów tramwaju wodnego. 

 Zapewnienie relacji wizualnych z drugim brzegiem, szczególnie z Twierdzą Wisłoujście. 

 

 Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej zwłaszcza w obrębie placu (np. przyłącza 

na potrzeby imprez, targów, pokazów). 

https://www.google.pl/search?q=babington+gra+frisbee&client=firefox-b-ab&sa=X&dcr=0&biw=1920&bih=968&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjKi-zcn-jXAhUIoaQKHSO8BJUQsAQISw
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 Wprowadzenie odpowiedniego oświetlenia (zapewniającego komfortowe użytkowanie 

i bezpieczeństwo) oraz monitoringu i ogólnodostępnego wi-fi. 

 

 Wykorzystanie zabytkowego budynku na funkcję punktu informacyjnego, zaplecza, magazynu. 

 

 Zlokalizowanie makiety Nowego Portu, odpowiedniej małej architektury (ławek, stojaków 

na rowery), tablic informacyjnych oraz tablic o historii Nowego Portu, wypożyczalni rowerów, 

toalet, budowa multimedialnego słupa / tablicy ogłoszeniowej. 

 

Obecnie nieurządzony obszar przystani promowej wskazywany został, jako ważna przestrzeń publiczna 

Nowego Portu. Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w listopadzie 2017 r.  zakłada się 

zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, w tym miejsce piknikowe z urządzeniami małej 

architektury. Mając na uwadze wieloletni plan budowania systemu przestrzeni rekreacyjnych w 

dzielnicy Nowy Port, urządzenie przestrzeni placu „nadwodnego” byłoby ważnym etapem ich realizacji. 

Nowe zagospodarowanie przystani promowej mógłby w części zaspokoić deficyt terenów 

rekreacyjnych, a wraz z przyszłym parkiem na Szańcu Zachodnim, docelowo stanowić będzie kompleks 

terenów rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.  

Wizją mieszkańców jest urządzenie placu miejskiego do organizacji imprez plenerowych (koncertów 

i festynów) oraz zajęć wymagających dużej, otwartej przestrzeni. Planowane przedsięwzięcie 

inwestycyjne ma na celu odnowienie placu, jako miejsca służącego mieszkańcom i stanowiącego 

wizytówkę dzielnicy. Postulowana kombinacja placu miejskiego wraz z terenem piknikowym będzie 

przestrzenią umożliwiającą organizowanie niewielkich koncertów plenerowych, wyświetlanie filmów 

na wolnym powietrzu oraz realizację imprez o randze miejskiej. 

 


