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I.

Wstęp

Lokalne przestrzenie publiczne to miejsca, w których toczy się codzienne życie
mieszkańców poszczególnych dzielnic. Z punktu widzenia mieszkańca i jego
codzienności przestrzeń lokalna staje się tą najważniejszą przestrzenią, ponieważ
korzysta z niej codzienne i spełnia w niej swoje podstawowe potrzeby, tzw.
aktywności konieczne (zakupy, droga do przystanku) oraz aktywności opcjonalne
(rekreacja, spotkania towarzyskie). Dlatego sieć przestrzeni lokalnych stanowi
ważne dopełnienie struktury głównych ogólnomiejskich przestrzeni publicznych
miasta, będących wizytówką miasta.
Głównymi użytkownikami lokalnych przestrzeni dzielnic i osiedli są przede
wszystkim piesi i z myślą o nich powinny być przestrzenie projektowane i
urządzane. Zgodnie z ideami Jana Gehl’a: …należy dążyć do wzmocnienia roli
pieszych, jako elementu zintegrowanej polityki miejskiej, by tym samym miasta tętniły
życiem i były bezpieczne, by rozwijały się w sposób zrównoważony. Przestrzenie
publiczne (każdej rangi, lokalne czy ogólnomiejskie) powinny sprzyjać spotkaniom
i integracji.
Mając za sobą Etap 1 studium GPL i analizy do Etapu 2, można zauważyć, że
przestrzenie lokalne w Gdańsku w wystarczający sposób zaspokajają podstawowe
potrzeby mieszkańców, jednak rzadko mieszkańcy w nich wypoczywają i integrują
się, chociaż deklarują taką potrzebę (źródło: wyniki dwóch edycji ankiety
internetowej opracowanej przez BRG). Fakt ten jest często związany ze słabym
urządzeniem przestrzeni (brak ławek, brak przestrzeni sprzyjającej pieszym, brak
miejsc zatrzymania). Dlatego celem tego opracowania jest oprócz wskazania sieci
przestrzeni lokalnych również określenie wytycznych do ich odpowiedniego
urządzenia.
Załącznikami do opracowania są:
1. część

graficzna

składająca

się

z

prezentacji

dotyczących:

Stogów

Mieszkaniowych, Przeróbki Mieszkaniowej, Angielskiej Grobli oraz Brzeźna
– osady rybackiej,
2. uchwały poszczególnych Rad Dzielnic przedstawiających opinię i uwagi do
niniejszego opracowania.
Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem studium GPL – Etap 1.
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II.

Geneza i delimitacja

W roku 2014 miasto Gdańsk uchwaliło Strategię Rozwoju Gdańska 2030+, w
ramach której powstało 9 programów operacyjnych, w tym Program Operacyjny
Przestrzeń Publiczna przyjęty na lata 2015-2023, którego wdrażaniem zajmuje się
m.in. Biuro Rozwoju Gdańska. Podjęte na początku 2016 r. studium Gdańskie
Przestrzenie Lokalne (GPL) jest elementem realizacji wytycznych ww. Programu.

Il. 1. Schemat ilustrujący hierarchię programów i opracowań miejskich.

Studium GPL jest ściśle powiązane również z innymi ważnymi opracowaniami.
Między innymi nawiązuje do licznych opracowań dotyczących przestrzeni
publicznych zrealizowanych w Biurze Rozwoju Gdańska w latach 2011-2015, takich
jak studia dzielnicowe czy

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych

(SOPP). To ostatnie opracowanie wyznaczało przestrzenie ogólnomiejskie w
Gdańsku i zostało zakończone wydaniem w 2014 r. „Poradnika o przestrzeniach
publicznych”. GPL jest uzupełnieniem i kontynuacją prac nad przestrzeniami w
skali lokalnej, nawiązuje również do opracowań zewnętrznych takich jak społeczna
strategia Quo vadis Gdańsku (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych /
Politechnika Gdańska / Sopocka Szkoła Wyższa 2015). W związku z mnogością
różnych opracowań dotyczących przestrzeni publicznych zadaniem zespołu
autorskiego jest m.in próba scalenia i ujednolicenia zawartej w nich wiedzy oraz
przełożenie teorii w praktykę.
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Il. 2. Schemat ilustrujący powiązania z innymi opracowaniami studialnymi.

Studium podzielono na 3 etapy ze względu na prowadzony równolegle w BRG
Gminny Program Rewitalizacji (GPR), który Rada Miasta Gdańska przyjęła Uchwałą
Nr XXXVIII/1012/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Gdańska 2017-2023 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Prace nad przestrzeniami w Etapie
1 ograniczono do terenów objętych rewitalizacją (Orunia, Biskupia Górka / Stary
Chełm, Stare Przedmieście / Plac Wałowy / Dolne Miasto oraz Nowy Port z
Twierdzą Wisłoujście). Wytyczne projektowe dla poszczególnych terenów zostały
następnie wdrożone w GPR.
Jednocześnie w trakcie opracowywania Etapu 1 zespół autorski stworzył koncepcję
modelu struktury przestrzeni publicznych miasta Gdańska załączoną do części
Kierunków

opracowywanego

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska (szczegółowo w punkcie IV).
W

bieżącym

roku

(2017)

przystąpiono

do

Etapu

2

–

obszarów

zdegradowanych, jako kolejnych wymagających pilnej interwencji i przekształceń,
w celu poprawy życia lokalnych społeczności. Granice obszarów zdegradowanych
zostały określone w Uchwale Nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28
kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji w mieście Gdańsku i są to: Stogi Mieszkaniowe, Przeróbka
Mieszkaniowa, Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka.
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Il. 3. Granice obszarów zdegradowanych objętych Etapem 2 opracowania GPL zgodnie z Uchwałą
Nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (wypełnione kolorem czerwonym).

Takie etapowanie uzasadnione jest koniecznością koordynacji programów z
prowadzonymi projektami w przestrzeniach publicznych oraz pilnością podjęcia
działań na terenach zagrożonych społecznie i ekonomicznie. Pozostałe
przestrzenie lokalne (czarne punkty na il. 2) będą sukcesywnie opracowywane w
latach kolejnych (Etap 3).
III.

Cel Studium

Nadrzędnym celem studium jest wskazanie sieci przestrzeni lokalnych w
Gdańsku, jako dopełnienia układu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych.
Wytypowane przestrzenie lokalne na terenie Gdańska zostaną zbadane pod kątem
ich typologii, wyznaczenia krawędzi oraz ich wzajemnych powiązań. Ważnym
elementem opracowania będą wytyczne do zmiany obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ogólne wytyczne do projektów, które
będą materiałem wyjściowym dla innych jednostek miejskich zarządzających
procesem inwestycyjnym. Stąd studium ma również drugi ważny cel, jakim jest
koordynacja działań wszystkich wydziałów i jednostek miejskich, które mają wpływ
na przestrzenie publiczne w mieście zarówno w aspekcie społecznym jak i
ekonomicznym tj.: Wydziału Programów Rozwojowych, Wydziału Rozwoju
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Społecznego, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
W

ramach

studium

podjęto

również

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi oraz Radami Dzielnic. Opracowanie było konsultowane na 4
spotkaniach z Radami Dzielnic: Śródmieście. Stogi, Przeróbka i Brzeźno. Rady
Dzielnic wydały swoje opinie w postaci uchwał, które są załącznikiem do
niniejszego studium.

Il. 4. Schemat ilustrujący zakres kompetencji poszczególnych jednostek miejskich w aspekcie
działań w przestrzeni publicznej wg. Strategii Gdańsk 2030+.

IV.

Definicja Przestrzeni lokalnej i kryteria wyboru
Definicja:

Przestrzeń

lokalna

to

wielofunkcyjna,

różnorodna

przestrzeń publiczna powszechnie dostępna dla lokalnej społeczności,
budująca lokalną wspólnotę i tożsamość.

Kierując się tą nadrzędną zasadą wytypowano kilka kryteriów ułatwiających
wyodrębnienie w strukturze miasta przestrzeni lokalnych i odróżnienie ich od
przestrzeni ogólnomiejskich. Są to:
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•

bliska odległość od miejsc zamieszkania, wygodny dostęp w ramach 10-15
minut spaceru mieszkańca,

•

powszechny dostęp przestrzeni,

•

wielofunkcyjność

i

różnorodność

(obecność

podstawowych

usług

komercyjnych, społecznych, dostępność transportu publicznego)*
Wymienione powyżej kryteria to tzw. kryteria podstawowe, czyli niezbędne do
tego by dane miejsce można było wskazać jako publiczną przestrzeń lokalną i
wiele z wytypowanych w ramach studium wstępnych lokalizacji posiada te
cechy.

Istniejące

przestrzenie

lokalne

charakteryzuje

wspólna

cecha:

podstawowa obsługa lokalnej społeczności w zakresie handlu, opieki
zdrowotnej, edukacji itp. Są to też miejsca zazwyczaj ściśle powiązane z
lokalizacją przystanków komunikacji miejskiej, gdzie mieszkańcy w drodze z
przystanku do domu załatwiają podstawowe sprawunki. Natomiast by dana
przestrzeń była miejscem „żywym”, pełnym ludzi, musi spełniać jeszcze
dodatkowe kryteria, które będą stanowić o jej atrakcyjności i są to:
•

czytelne powiązania z otoczeniem (innymi elementami przestrzennymi
dzielnicy/osiedla),

•

program dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych,

•

niepowtarzalny charakter budujący lokalną tożsamość,

•

odpowiednie urządzenie z priorytetem dla ruchu pieszego, skłaniające do
zatrzymania się na dłużej (ławki, mała architektura, oświetlenie, zadbana
zieleń),

Dlatego

celem

tego

studium

jest

wzmocnienie

w

wyodrębnionych

przestrzeniach lokalnych wyżej wymienionych cech poprzez kształtowanie ich
w oparciu o lokalne potencjały, historyczne uwarunkowania i potrzeby
lokalnych społeczności.

Dla czytelnego rozróżnienia przestrzeni lokalnych od pozostałych elementów
krajobrazu miasta przyjęto również dodatkowe kryteria, iż przestrzenią lokalną nie
są:
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•

ogólnomiejskie przestrzenie publiczne (chociaż wzajemnie się uzupełniają),

•

ogólnomiejskie tereny rekreacyjne: plaże, Trójmiejski Park Krajobrazowy,
kompleksy leśne, Park Regana, przystanie żeglarskie itp.,

•

centra handlowe (WOH-y),

•

węzły komunikacyjne, dworce kolejowe i autobusowe,

•

podwórka.*

* Część kryteriów określających przestrzeń lokalną przyjęte za opracowaniem Studium koncepcyjne
dotyczące centrów lokalnych w Warszawie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,
Warszawa 2015.

V.

Struktura Przestrzeni Publicznych – IDEA i MODEL

Na potrzeby opracowanego w latach wcześniejszych Studium Ogólnomiejskich
Przestrzeni Publicznych stworzono wizję funkcjonowania i dalszego kreowania
przestrzeni publicznych w Gdańsku, która opierała się na zasadzie pasmowego
rozwoju miasta. Koncepcja nawiązywała do naturalnych uwarunkowań
wpływających na rozwój Gdańska: krawędzi wysoczyzny Gdańskiej i Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, które zdeterminowały pasmowy układ miasta, a także do
rzek Martwej i Śmiałej Wisły oraz Opływów Motławy przecinających miasto.
Koncepcja nawiązywała również do kierunków zawartych w Studium z 2007 r.,
gdzie za główną oś krystalizującą miasto uznano Centralne Pasmo Usługowe,
położone wzdłuż Al. Grunwaldzkiej.
Wymienione naturalne uwarunkowania z jednej strony wymusiły pasmową
strukturę miasta, ale z drugiej strony stanowią jego ogromny potencjał. Pomiędzy
lasem a wodą ukształtowało się miasto i jego najważniejsze przestrzenie
publiczne:
1. PASMO MIEJSKIE – pasmo miastotwórcze skupiające przestrzenie
ogólnomiejskie, skoncentrowane wzdłuż głównej osi miasta (Al.
Grunwaldzka, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Okopowa, Trakt Św.
Wojciecha). W tym paśmie wykształcił się dość czytelny układ przestrzeni
publicznych w Oliwie, Wrzeszczu i Śródmieściu.
2. PASMO WODNE – pasmo rekreacyjne o turystycznym znaczeniu,
integrujące przestrzenie publiczne ogólnomiejskie i lokalne (np.:
ogólnomiejskie bulwary i przystanie żeglarskie Głównego Miasta oraz
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lokalne przestrzenie nabrzeżne – rekreacyjne takie jak na Przeróbce,
Stogach, w Nowym Porcie).
3. ZWORNIK METROPOLITALNY – spaja oba pasma, obszar centralny – to
jednocześnie najstarsza część historycznego Gdańska, gdzie kumulują się
najistotniejsze wartości miasta związane z jego tożsamością: serce miasta.

Il. 5. Schemat struktury przestrzeni publicznych w Gdańsku (kolor pomarańczowy: pasmo miejskie,
kolor niebieski: pasmo wodne, kolor różowy: zwornik-serce miasta, kolor zielonkawy: Trójmiejski
Park Krajobrazowy, kolor granatowy: główne powiązania poprzeczne, kolor czerwony: lokalne
przestrzenie publiczne).

Powyższe trzy główne elementy struktury ogólnomiejskich przestrzeni publicznych
Gdańska zostały uzupełnione o 90. potencjalnych lokalizacji przestrzeni lokalnych
(czerwone punkty na rys. nr 4) oraz ważniejsze powiązania poprzeczne łączące
Pasmo Miejskie z Pasmem Wodnym oraz pasem Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego (granatowe strzałki na il. 4).
Pokazane na ideogramie 90 wstępnych lokalizacji zostało wytypowanych metodą
ekspercką w oparciu o kryteria podstawowe. W kolejnym etapie prac nad studium
będą one poddane weryfikcji szczegółowej w terenie oraz konsultacji z
mieszkańcami.
Na bazie ideowego schematu stworzono następnie model struktury przestrzeni
publicznych Gdańska.
Model odwzorowuje pięć podstawowych warstw budujących charakter
przestrzeni publicznych Gdańska. Szkielet miasta stanowią główne koncentracje
przestrzeni publicznych

o charakterze miejskim i powiązania przestrzenne
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pomiędzy nimi oraz wodą i zielenią. Warstwy dopełniające to schemat układu
wodnego wraz z pp nadwodnymi oraz schemat struktury zieleni wraz z
ważniejszymi parkami i strefą buforową TPK. Uzupełnieniem całego systemu jest
warstwa przestrzeni lokalnych występujących na całym obszarze miasta (czerwone
punkty na ilustracji poniżej), związanych z miejscem zamieszkania i bezpośrednim
sąsiedztwem. Wszystkie warstwy wzajemnie się przenikają i uzupełniają tworząc
tkankę miejską. Każda warstwa ma inny wymiar tożsamości: od tożsamości
istotnej dla całego miasta (przestrzenie publiczne w paśmie miejskim) po
tożsamość ważną dla lokalnej społeczności (przestrzenie lokalne).

Il. 6. Schemat struktury przestrzeni publicznych w Gdańsku.

VI.

Ankieta
Na potrzeby studium GPL zespół autorski przygotował ankietę internetową

skierowaną do mieszkańców Gdańska, która była dostępna na stronie BRG od 22
kwietnia do 30 czerwca 2016 roku. W roku 2017, w okresie od 10 maja do 30
czerwca wznowiono ankietę wzbogaconą o kolejne dwa pytania. W ankiecie
(edycja 1 i 2) wzięło udział łącznie 1813 osób. Respondenci byli proszeni o
udzielenie odpowiedzi na 7 krótkich pytań:
•

zaznacz na mapie gdzie mieszkasz,
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•

zaznacz na mapie gdzie robisz zakupy pierwszej potrzeby w najbliższym
sąsiedztwie,

•

zaznacz na mapie gdzie spędzasz czas na świeżym powietrzu w najbliższym
sąsiedztwie / lub gdy takiego miejsca nie ma zaznacz gdzie widziałbyś je,

•

zaznacz

miejsca

spotkań/integracji

z

mieszkańcami

w

najbliższym

sąsiedztwie / lub gdy takiego miejsca nie ma zaznacz gdzie widziałbyś je,
•

zaznacz na mapie gdzie korzystasz z przystanków komunikacji miejskiej.

•

Zaznacz na mapie bariery w ruchu pieszym

•

Zaznacz na mapie miejsce, z którym jesteś związany

Il. 7. Przykład odpowiedzi udzielonych w ankiecie przez mieszkańców Stogów Mieszkaniowych w
roku 2017.

Druga edycja ankiety cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem. Jednak
zsumowanie wyników obu ankiet dało projektantom istotne wskazówki dotyczące
konieczności wykreowania nowych lub wzmocnienia istniejących przestrzeni
lokalnych oraz terenów rekreacyjnych. W tegorocznej ankiecie mieszkańcy mieli
również możliwość zaznaczenia barier przestrzennych utrudniających poruszanie
się. Respondenci wskazywali najczęściej bariery w postaci: braku przejść pieszych,
braku estetycznych i wygodnych przejść podziemnych lub kładek, braku połączeń
promowych.

Wyniki

ankiety

w

poszczególnych

obszarach

każdorazowo

potwierdzały obserwacje przeprowadzone przez zespół autorski w terenie.

12

Il. 8. Podsumowanie graficzne wyników obu edycji ankiety na przykładzie Stogów Mieszkaniowych
– większe koncentracje znaczników wskazują na rejony występowania ważniejszych przestrzeni
publicznych osiedla, wskazanych do urządzenia.

VII.

Metoda
Przyjęta metodologia bazuje na tradycyjnej analizie urbanistycznej oraz

doświadczeniu własnym nabytym w trakcie wielokrotnych wizji w terenie.
Badanie przestrzeni publicznych podzielone na kolejne etapy ma doprowadzić
do wyznaczenia sieci przestrzeni publicznych – systemu, w oparciu o który dane
osiedle funkcjonuje. Następnie w oparciu o analizę lokalnych i ponadlokalnych
uwarunkowań oraz kreację można będzie zaproponować dalszy kierunek
rozwoju.
Prowadzone analizy podzielono na trzy etapy:
1. Etap 1: Analiza urbanistyczna:
a.

analiza istniejącego natężenia ruchu,

b.

inwentaryzacja istniejących usług,

c.

badanie uwarunkowań historycznych,

d.

badanie powiązań przestrzennych,

e.

analiza wyników ankiety internetowej,

f.

stworzenie schematu istniejących przestrzeni publicznych.

2. Etap 2: Ocena (Diagnoza):
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a.

zastosowanie uproszczonej analizy SWOT: mocne strony – słabe
strony – szanse, zagrożenia,

b.

badanie powiązań z programami miejskimi, badanie lokalnych
potencjałów,

c.

stworzenie schematu kierunków rozwoju przestrzeni publicznych.

3. Etap 3: Wytyczne do projektów:
a. badanie struktury własności,
b. wyznaczenie granic przestrzeni publicznych,
c. analiza kompozycji i powiązań,
d. ogólne wytyczne kształtowania przestrzeni i jej urządzenia, nowe
idee/pomysły,
e. wytyczne do zmiany planów miejscowych,
f. stworzenie wizji całościowej struktury przestrzeni publicznych.
g. konsultacje społeczne opracowania (opiniowanie przez Rady Dzielnic i
organizacje pozarządowe).

Il. 9. Schemat metody badań przestrzeni publicznych.
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Szczególne znaczenie w analizie urbanistycznej ma badanie natężenia ruchu
pieszego i jego charakter (aktywność konieczna, opcjonalna). To, gdzie pojawiają
się mieszkańcy i w jaki sposób użytkują przestrzeń daje projektantom
najważniejsze informacje co do struktury i zasięgu przestrzeni publicznych danej
dzielnicy, a także daje obraz roli ruchu pieszego w tej przestrzeni. Badania
natężenia ruchu pieszego wykonywane były podczas kilkukrotnych wizyt w terenie
w godzinach porannych i popołudniowych. W projekcie nacisk położono na
udogodnienia dla pieszych: spowolnienie ruchu kołowego lub jego eliminację w
miarę możliwości oraz poprawę urządzenia pasów drogowych poprzez:
wyniesione przystanki komunikacji, wyniesione przejścia piesze, przestrzenie typu
shared space czy woonerf, reorganizację parkowania, poszerzenie przestrzeni dla
pieszych, czytelne oznakowanie. Istotną kwestią w kontekście ruchu pieszego było
czytelne powiązanie poszczególnych przestrzeni lokalnych dzielnicy w system w
taki sposób by wyeliminować utrudnienia i bariery dla użytkowników. W terenie
zwracano również uwagę na jakość nawierzchni przestrzeni dla pieszych, która
powinna być równa i powinna mieć elementy ułatwiające ruch osób z
ograniczeniami

w

poruszaniu

(niepełnosprawnych

ruchowo,

starszych,

niewidomych, małych dzieci). Niewskazane jest stosowanie nawierzchni z tzw.
kocich łbów lub tłucznia granitowego.
Wzbogacenie

systemu

lokalnych

przestrzeni

ma

się

odbywać

poprzez

wprowadzenie odpowiedniego wyposażenia w małą architekturę typu: ławki,
przysiadaki, stołki, śmietniki, oświetlenie oraz zieleń. Dla jakości przestrzeni
publicznej ważne są również elewacje budynków tworzących jej krawędzie.
Dlatego w studium określano każdorazowo budynki do modernizacji, estetyzacji
elewacji, a także konieczność przebudowy „ślepych” parterów obiektów
usługowych w celu ich otwarcia na przestrzeń publiczną. W kontekście jakości
przestrzeni zwracano uwagę również na przypadkowe i niekorzystne lokalizacje
śmietników wspólnot mieszkaniowych i proponowano zmianę lokalizacji lub
odpowiednią obudowę i ekranowanie zielenią.
Dla jak lepszego funkcjonowania systemu przestrzeni proponowano program
funkcjonalny odnoszący się do przestrzeni oraz budynków gminnych, dla których
wskazywano preferowaną funkcję np. społeczną, gastronomiczną itp.
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VIII.

Koordynacja i wdrażanie

Kluczową kwestią jest wdrożenie wytycznych z opracowania GPL przez
jednostki

miejskie, Rady Dzielnic, organizacje pozarządowe. Materiał należy

traktować jako zbiór ogólnych wytycznych projektowych pomocnych przy
precyzowaniu np. warunków do przetargu na szczegółowe opracowania.
Proponowane

rozwiązania

widoczne

na

aksonometriach

i

szkicach

koncepcyjnych są najczęściej jednym z wielu możliwych i w późniejszych
bardziej szczegółowych projektach będą wymagały uściślenia w zależności
od istniejących uwarunkowań (sieci podziemnych, zmieniających się własności
nieruchomości itp.)
Studium, poprzez wskazanie sieci przestrzeni lokalnych wspiera mieszkańców i
Rady Dzielnic w trakcie składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego lub w
trakcie

procedowania

niezależnych

działań.

Dzięki

temu

uniknie

się

przypadkowych i nieskoordynowanych realizacji, które w przyszłości mogłyby
uniemożliwić powstanie innych inwestycji. Wiele działań dotyczących urządzania
przestrzeni publicznych jest punktowych, pod postacią siłowni zewnętrznych,
placów zabaw, wybiegów dla psów, lokalizowanych na fragmencie większych
terenów zarezerwowanych pod zieleń publiczną. Takie postepowanie skutkuje
chaotycznym

zagospodarowaniem

i

trudnością

w

późniejszym

spójnym

powiązaniu wszystkich elementów w przestrzeni, ponieważ odbywa się bez
całościowej koncepcji urządzenia. Ogólne wytyczne projektowe w GPL pozwolą na
lokalizowanie poszczególnym elementów z zachowaniem najważniejszych
powiązań przestrzennych i kompozycyjnych.
IX.

Koncepcja systemu lokalnych przestrzeni publicznych w obszarach
zdegradowanych

1. STOGI MIESZKANIOWE
1.1.
Teren

Wstęp
opracowania

został

przyjęty

zgodnie

z

granicami

obszaru

zdegradowanego, obejmuje około 136 ha (osiedle Stogi, Krakowiec, ulica Nowotna
z pętlą Stogi Plaża) i jest zamieszkany przez prawie 12 tys. mieszkańców.
Stogi to przykład modernistycznego osiedla wpisanego w historyczny układ
dawnej wsi rybackiej i zespołu kuracyjnego nad Pustym Stawem. Pomimo wielkich
zmian jakie wprowadziło późniejsze modernistyczne założenie zachowany został
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układ dawnych dróg, a centrum osiedlowe zostało wyznaczone w miejscu
krzyżowania się najważniejszych kierunków, przy ul. Stryjewskiego. Zachowana
została również biegunowa lokalizacja funkcji religijnych na północy przy
kompleksie leśnym (ul. Krucza – kościół, dawny cmentarz) oraz funkcji
turystycznych związanych z wodą na południu, ul. Tamka (dawna przystań
parostatków i karczma, współcześnie przystań żeglarska).

Il. 10. Granica obszaru zdegradowanego (granice opracowania).

Największym zmianom uległ rejon Pustego Stawu, gdzie dawniej istniało
założenie kuracyjne z ogrodem botanicznym, a współcześnie położony jest zakład
pasmanteryjny Pasanil. Jednak stopniowo (na skutek zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) obszar ten zmienia swój charakter na bardziej
usługowy (market Lidl w budowie), a nowy plan stwarza również możliwości
realizacji zabudowy mieszkaniowej. Staraniem mieszkańców, którzy sukcesywnie
od kilku lat kontynuują projekt w Budżecie Obywatelskim, otoczenie Pustego
Stawu zostało wzbogacone o nowe ścieżki z oświetleniem i wyposażeniem
rekreacyjno-sportowym.
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1.2.

Potencjały

Pomimo peryferyjnego położenia w stosunku do centrum miasta i położenia na
wyspie osiedle Stogi posiada wiele potencjałów:
Potencjał istniejących funkcji oraz społeczny:
a. czytelny układ, centralnie położone i dobrze funkcjonujące centrum
osiedlowe,
b. bardzo dobre wyposażenie w usługi komercyjne i społeczne,
c. planowana budowa nowego obiektu usługowego w centrum osiedla, w
części obiektu planowana nowa siedziba Rady Dzielnicy,
d. silna i aktywna społeczność lokalna,
Potencjał zw. z usprawnieniem ruchu pieszego:
e. koncentryczna kompozycja – osiedle Stogi wpisuje się w okrąg o promieniu
500 m, co stanowi idealną odległość w ruchu pieszym do przystanków
komunikacji miejskiej, dostępu do usług, dlatego osiedle jest przyjazne
pieszym,
f. planowana modernizacja torowiska, nawierzchni i wyposażenia ul. Wosia
Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej wprowadzi udogodnienia dla pieszych
oraz nową jakość przestrzeni publicznej,
Potencjał rekreacyjno-sportowy:
g. obecność wielu terenów zieleni ogólnodostępnej wyznaczonej w planach
miejscowych,
h. sąsiedztwo kompleksów leśnych,
i. sąsiedztwo kąpieliska morskiego,
j. obecności wody pod różną postacią: jeziora Pusty Staw, rzeki Martwej Wisły
i morza,
k. planowana przebudowa nabrzeża Martwej Wisły od ul. Zimnej do ul. Steczki
z bulwarem i trasą rowerową oraz z możliwością cumowania barek
mieszkalnych (projekt samego nabrzeża prowadzony przez Urząd Morski,
projekt terenów towarzyszących prowadzony przez Dyrekcję Rozbudowy
Miasta Gdańska).
l. budowa pływalni,
m. obecność przystani żeglarskiej,
Potencjał historyczny (lokalna tożsamość):
n. tożsamość osiedla związana z położeniem nad wodą: Martwą Wisłą (dawna
przystań parostatków obecnie przystań żeglarska) oraz Pustym Stawem
(dawny kompleks wypoczynkowy),
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Potencjał inwestycyjny:
o. obecność

terenów

inwestycyjnych

mieszkaniowo-usługowych

oraz

usługowych.

Il. 11. Projekt koncepcyjny modernizacji nabrzeża Martwej Wisły na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdańska, autorstwa Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o.

W oparciu o te potencjały należy rozwijać strukturę lokalnych przestrzeni
publicznych Stogów jednocześnie mając na uwadze niezagospodarowane obecnie
wnętrza międzyblokowe, które wymagają urządzenia: zieleni, dróg dojazdowych i
parkingów oraz ciągów pieszych.
Krakowiec poza jednym sklepem i szkołą podstawową nr 62 przy ul. Kępnej nie
posiada innych usług, a mieszkańcy Krakowca korzystają od zawsze z usług i
centrum osiedlowego przy ul. Stryjewskiego. Krakowiec ma ulicowy (linearny)
charakter, bez możliwości wykształcenia czytelnej przestrzeni lokalnej. Dlatego do
dalszych prac zawężono granice opracowania do osiedla Stogi. Wyłączono z analiz
również rejon pętli przy plaży, ponieważ ta przestrzeń ma turystyczne i sezonowe
znaczenie, a projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne zajmuje się przede wszystkim
przestrzeniami publicznymi zlokalizowanymi w zabudowie mieszkaniowej.
Ponadto rejon pętli tramwajowej przy plaży zostanie zmodernizowany przy
realizacji wspomnianej przebudowy torowiska w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i
Nowotnej.
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Il. 12. Analiza potencjałów rozwojowych Stogów Mieszkaniowych.

1.3.

Diagnoza

W trakcie badań zdiagnozowano największe natężenie ruchu pieszego w
rejonie centrum osiedlowego przy ul. Stryjewskiego, na sąsiadujących z centrum
skwerach (przy Hożej i Nowotnej) oraz na uliczkach i pieszych dojściach do
centrum. Silny ruch pieszy odbywa się na ulicach, które prowadzą do konkretnych
usług, szczególnie usług edukacji: szkoła i przedszkola przy ul. Szpaki i Rozłogi oraz
do usług wzdłuż ul. Hożej (m.in. Biblioteka, siedziba Rady Dzielnicy, Dom Pomocy
Społecznej Ostoja). W badaniu natężenia ruchu analizowano też jego typ, czy jest
to ruch konieczny (zakupy, wizyta w przychodni, odprowadzanie dzieci do
przedszkola, przystanki komunikacji miejskiej), czy ruch opcjonalny (rekreacja,
spacery, spotkanie towarzyskie). Charakterystyczne dla układu przestrzeni
publicznych na Stogach jest centralne położenie głównej przestrzeni przy ul.
Stryjewskiego i nagromadzenie przy niej funkcji skłaniających do aktywności
koniecznych.

Natomiast

aktywności

opcjonalne

realizowane

są

przez

mieszkańców w okolicach nabrzeża i Pustego Stawu oraz na urządzonych
skwerach (przy ul. Hożej i Nowotnej).
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Il. 13. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług. Na czerwono zaznaczono ruch
najbardziej intensywny, na pomarańczowo średnio-intensywny i na żółto mało-intensywny.

W kolejnym etapie zbadano historyczny rozwój Stogów, gdzie na mapach
uwidoczniono formę kształtujących się elementów przestrzeni publicznych: ul.
Stryjewskiego i promieniście odchodzących uliczek, kompleksu wypoczynkowego
przy Pustym Stawie oraz założenia kościelnego wraz z cmentarzem przy ul. Kruczej
i przystani parostatków z karczmą na nabrzeżu wzdłuż Martwej Wisły. Pomimo
dużych zmian w późniejszym rozwoju obszaru zachowany został układ sieci ulic
oraz rozmieszczenie ważniejszych funkcji.
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Il. 14. Analiza historycznego rozwoju Stogów. Na czerwono zaznaczono ul. Stryjewskiego, przy
której koncentrowała się dawna zabudowa oraz obiekty: szkoły i przystani. Na żółto zaznaczono
pozostałe ważniejsze ulice, w tym Hożą, Szpaki, Sokolą i Kormoranów oraz założenie sakralne. Na
zielono z czerwoną obwódką zespół kuracyjny nad Pustym Stawem.

Do analiz włączono również wyniki ankiet internetowych (omawianych w pkt
V). Koncentracje odpowiedzi mieszkańców były zbieżne z wynikami badań
natężenia ruchu i jego typu. Centrum osiedlowe przy ul. Stryjewskiego mieszkańcy
wskazywali jako główną przestrzeń, w której: robią zakupy, integrują się ze sobą
oraz korzystają z przystanków komunikacji miejskiej. Z kolei Pusty Staw i nabrzeże
wskazywane były jako miejsca rekreacji na świeżym powietrzu i integracji
społeczności lokalnej.
Miejscami, z którymi mieszkańcy są szczególnie związani okazały się rejon Pustego
Stawu oraz rejon plaży. Sama plaża nie została ujęta w szczegółowych analizach ze
względu na odległość od osiedla Stogi, która skłania bardziej do podróży rowerem
lub tramwajem. Z tego względu najważniejsze dla mieszkańców jest zapewnienie
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możliwości wygodnego i bezpiecznego dostępu do plaży oraz urządzenie samej
pętli i wejścia na plażę. Te elementy są zapewnione poprzez zrealizowaną trasę
rowerową

oraz

istniejącą

trasę

tramwajową,

której

modernizacja

jest

zaplanowana na rok 2018. W ramach projektu modernizacji torowiska i pętli
zostanie wykonana również nowa aranżacja zieleni oraz elementy małej
architektury, dzięki czemu rejon wejścia na plażę zyska nowy wizerunek.
Najczęściej wskazywaną barierą w ruchu pieszym jest ul. Stryjewskiego, stan
techniczny nawierzchni i torowiska. Sytuacja ta ulegnie zmianie wraz z planowaną
modernizacją ulicy.

Il. 15. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych. Czerwonym kolorem oznaczono
główne koncentracje odpowiedzi na obszarze osiedla Stogi.
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Powiązanie wszystkich wyników badań dało schemat funkcjonowania
przestrzeni publicznych oparty o:
•

istniejące centrum lokalne przy ul. Stryjewskiego

•

ważne miejsca ze względu na lokalną tożsamość oraz dalszy rozwój osiedla:
rejon kościoła i Pustego Stawu oraz rejon przystani i nabrzeża przy ul.
Tamka,

•

oś pn-pd łącząca ważne rejony osiedla z centrum osiedlowym – ciąg ulic:
Tamka, Hoża, Szpaki, Kormoranów,

•

ważne powiązania piesze i tereny zielone.

Il. 16. Schemat istniejących przestrzeni publicznych.

Każdy z wymienionych wyżej elementów strukturalnych systemu został
szczegółowo zdiagnozowany i oceniony, z podzieleniem na trzy rejony
projektowe pod roboczymi nazwami: 1. Rejon ul. Stryjewskiego, 2. Rejon kościoła i
Pustego Stawu, 3. Rejon przystani. Ocenie poddano także główną oś pn-pd.
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Il. 17. Podział na rejony projektowe.

DIAGNOZA REJONU UL. STRYJEWSKIEGO:
mocne strony:
•

przestrzeń

istniejąca,

ekranowana

usługami

podstawowymi

i

komercyjnymi,
•

urządzony klomb z siedziskami,

•

urządzony (częściowo) skwer z siłownią zewnętrzną i placem zabaw przy ul.
Hożej,

•

urządzony niewielki plac na skrzyżowaniu ul. Stryjewskiego i Pawiej,

•

powiązanie ze skwerem przy ul. Nowotnej,

•

planowana budowa nowego pawilonu (ul. Stryjewskiego 23),

•

planowana przebudowa ul. Stryjewskiego (remont torowiska - przystanki
wiedeńskie, uspokojenie ruchu).

słabe strony:
•

zły stan techniczny i estetyczny zabudowy modernistycznej osiedla,

•

zła jakość nawierzchni i torowiska w ul. Stryjewskiego,
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•

zawężenie chodników i kolizja z ruchem pieszym tranzytowej trasy
rowerowej prowadzonej w przestrzeni publicznej wzdłuż pierzei usługowej,

•

niedoinwestowanie skweru przy ul. Hożej (brak nasadzeń zieleni w części
południowej),

•

zieleń w złym stanie, konieczność urządzenia pozostałych klombów w
analogiczny sposób,

•

kolizja istniejącego szpaleru drzew z przebudową ul. Stryjewskiego –
planowana wycinka,

•

chaotyczne

urządzenie

istniejącej

posadzki

centrum

usługowego

wynikające z wcześniejszych fragmentarycznych realizacji – konieczność
uporządkowania

posadzki

w

ramach

planowanej

modernizacji

ul.

Stryjewskiego.

Il. 18. Diagnoza rejonu ul. Stryjewskiego.

DIAGNOZA REJONU KOŚCIOŁA I PUSTEGO STAWU:
mocne strony:
•

przestrzeń

istniejąca,

stanowiąca

zakończenie

ważnego

traktu

zwieńczonego kościołem, powiązana z rekreacyjnymi terenami nad Pustym
Stawem,
•

cenny przyrodniczo starodrzew na terenie kościelnym,

•

atrakcyjna niezabudowana działka gminna użytkowana jako parking,
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•

silnie uczęszczane powiązanie pomiędzy kościołem, a Pustym Stawem (ul.
Krucza),

•

etapowe zagospodarowanie rejonu Pustego Stawu w ramach Budżetu
Obywatelskiego, wpływa na wzrost atrakcyjności i bezpieczeństwa,

•

realizacja obiektu handlowego (Lidl) z ogólnodostępnym parkingiem może
zwiększyć liczbę użytkowników parku,

•

obecność działek inwestycyjnych (możliwe funkcje: społeczne, edukacyjne,
kościelne, sportowe oraz mieszkaniowo-usługowe).

słabe strony:
•
•
•
•
•

brak urządzenia przestrzeni ul. Kruczej dla pieszych,
słaba jakość chodników i za mała szerokość (wąskie wydzielenie działki
drogowej ul. Kruczej),
konieczna reorganizacja komunikacji kołowej i parkowania (można
wprowadzić ruch jednokierunkowy z poszerzeniem chodnika),
brak urządzenia strefy wejściowej do parku Pustego Stawu,
brak ławek i oświetlenia w części parkowej założenia kościelnego.

Il. 19. Diagnoza rejonu kościoła i Pustego Stawu.
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DIAGNOZA REJONU PRZYSTANI:
mocne strony:
przestrzeń na fragmencie urządzona – przystań żeglarska Tamka,
szpaler kasztanów pod ochroną wzdłuż ul. Tamka,
dwa tereny inwestycyjne położone przy drodze dojazdowej od przystani
(przeznaczone pod parkingi w obowiązującym mpzp),
• obszar o dużym potencjale.
słabe strony:
•
•
•

•
•
•
•
•

brak ciągłości nabrzeża (na odcinku przystani bulwar zamknięty
ogrodzeniem), teren pusty, niedostępny dla mieszkańców,
niefunkcjonujący przystanek tramwaju wodnego (brak zainteresowania),
brak urządzenia nabrzeża na pozostałych odcinkach (projekt w trakcie
sporządzania przez Urząd Morski i DRMG),
brak urządzenia terenów zielonych,
brak ciekawego programu funkcjonalnego, brak usług atrakcyjnych dla
użytkowników np. gastronomii (przepisy wykorzystania środków unijnych
do budowy przystani).

Il. 20. Diagnoza rejonu przystani.
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DIAGNOZA OSI PN-PD:
mocne strony:
wiąże ważne przestrzenie i obiekty osiedla,
trasa licznie uczęszczana jako dojście do usług i przystanków oraz terenów
rekreacyjnych,
• urządzony skwer na skrzyżowaniu ul. Stryjewskiego i Hożej,
• planowane urządzenie skweru przy ul. Kormoranów i Rozłogi,
słabe strony:
•
•

•

brak urządzenia pozostałych skwerów, konieczne urządzenie zieleńców
towarzyszących osi, zaplanowanych w mpzp,

•

słaba jakość nawierzchni chodników, braki w małej architekturze: brak
ławek, koszy na śmieci, estetycznego oświetlenia ciągów (konieczność
wyznaczenia miejsc na posadowienia ławek).

Il. 21. Diagnoza osi północ-południe.
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1.4.

Uwarunkowania i rekomendacje społeczne.

Dzielnicę Stogi zamieszkuje 10 955 osób (stan na 2017 r., dane
demograficzne odnoszą się do granic administracyjnych całej jednostki). Na
przestrzeni ostatnich lat stale spada liczba mieszkańców tej dzielnicy. Dzielnica
charakteryzuje się ujemnym saldem migracji oraz ujemnym przyrostem
naturalnym. Większość mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok
stanowią kobiety – 54%, mężczyźni stanowią natomiast 46%. Znaczna część
mieszkańców dzielnicy to osoby starsze. Osoby powyżej 60 roku życia stanowią
32,3% mieszkańców dzielnicy.
W roku 2016 korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku na Stogach było 296 osób, co stanowiło 2,7% mieszkańców
dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR
mieszkańcom dzielnicy Stogi zaliczyć należy przede wszystkim: ubóstwo – 48,3%,
niepełnosprawność – 43,9%, długotrwała lub ciężka choroba – 41,2%, Bezrobocie
– 20,6%. W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 154 przestępstw.
Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 14,1 przestępstw na 1000 mieszkańców.1
Dzielnica posiada średnie wyposażenie w infrastrukturę społeczną w
zakresie:
• placówek oświatowych,
• poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• instytucji kultury, świetlic, placówek wsparcia dziennego, centra lokalne,
domy dziennego pobytu,
lecz nie odbiega w znaczny sposób od pozostałych obszarów niniejszego
opracowania.
Dzielnica posiada dobory dostęp do komunikacji miejskiej oraz dostęp do
terenów rekreacyjnych (pas nadmorski, las, wydmy, plaża). Stąd dużą możliwością
dla rozwoju obszaru jest wykorzystanie potencjału turystycznego jako źródła
zatrudnienia w okresie letnim. Podjęcie intensywnej pracy socjalnej wraz z
podjęciem zatrudnienia i uzyskaniem własnych dochodów warunkuje
wychodzenie z systemu pomocy społecznej.
Jednak badania jakości życia w Gdańsku (2016 r.)2 wykazały, że dzielnica
Stogi jest jedną z dzielnic o najniższej wartości ogólnego wskaźnika jakości życia.
Zauważalnymi problemami w dzielnicy są:
• uzależnienie od alkoholu,
• zaburzenia psychiczne,
• bezdomność na skutek eksmisji z zadłużonych lokali,
• brak aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym.

Diagnoza demograficzna i społeczna dzielnic, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Samodzielny
Referat Analiz i Rozwoju.
2 Badania „Jakość życia w Gdańsku”, Wybrane wyniki badan socjologicznych przeprowadzonych w Gdańsku
w 2016 r., Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych, 2016 r.
1
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Rekomendowane działania społeczne dla dzielnicy polegają na:
• zwiększeniu dostępności do usług profilaktycznych i terapeutycznych
w obszarze uzależnienia od alkoholu,
• wdrożenie wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi tj.: adaptacja lokali komunalnych na potrzeby
dziennych domów pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• uruchomienie dzielnicowego punktu konsultacyjnego (pełniącego
funkcje doradztwa w zakresie prawnym, psychologicznym,
rodzinno/pedagogicznym oraz interwencji kryzysowej),
• zintensyfikowanie działań zapobiegających bezdomności na skutek
eksmisji z zadłużonych lokali tj.: rozwój mieszkalnictwa społecznego
(mieszkalnictwo komunalne), zapewnienie różnorodnych form
pomocy mieszkaniowej połączonej z dopasowanym do potrzeb
wsparciem dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(zgodnie z przyjętym Gdańskim Programem Mieszkalnictwa
Społecznego (GPMS) dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym na lata 2016-2023.)
• podniesienie jakości i rozszerzenie dostępu do oferty wsparcia osób
zadłużonych oraz edukacji ekonomicznej i prewencji nadmiernych
zadłużeń,
• rozwój programu partnerskiego Miasta z deweloperami („mieszkanie
za grunt/nieruchomość”), nowe inwestycje mieszkaniowo-usługowe
w tej części Gdańska przyciągnęłoby nowych mieszkańców, co
znalazłoby pozytywne odzwierciedlenie na wskaźniku populacji całej
dzielnicy.

1.5.

Kierunki rozwoju i wytyczne

Po etapie analizy urbanistycznej i diagnozy stworzono schemat kierunków
rozwoju przestrzeni publicznych Stogów. Analiza urbanistyczna wykazała jak
funkcjonują przestrzenie publiczne na Stogach, diagnoza wraz z ankietą pozwoliły
określić czego w tym systemie brakuje, co należałoby wzmocnić i uzupełnić.
Schemat poprzedzał szkic ideowy z ważniejszymi założeniami dla systemu
przestrzeni publicznych obszaru.
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Il. 22. Szkic koncepcyjny (ideowy) układu lokalnych przestrzeni publicznych na Stogach
Mieszkaniowych (autor: Anna Fikus-Wójcik).

Diagnoza wszystkich elementów struktury wraz z analizą wyników ankiety
internetowej pozwoliła na ustalenie braków w układzie oraz potencjałów rozwoju
pod postacią

schematu

kierunków rozwoju przestrzeni

publicznych.

Najważniejsze działania zostały opisane następująco:
•

zachowanie

istniejącego

centrum

osiedlowego

jako

najważniejszej

przestrzeni lokalnej,
•

wzmocnienie lokalnych przestrzeni związanych z wodą (nabrzeże) i sacrum
(przestrzeń przy kościele),

•

czytelne powiązanie najważniejszych przestrzeni osiedla osią Pn-Pd pod
postacią ciągu ulic: Tamka, Hoża, Szpaki, Kormoranów,
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•

kontynuacja rekreacyjnego urządzenia terenów wokół Pustego Stawu,

•

urządzenie ciągu rekreacyjnego wzdłuż Gniłej Łachy,

•

urządzenie terenów zielonych wyznaczonych w mpzp (szczególnie skwerów
i ciągów zielonych w kwartałach zabudowy wielorodzinnej), wraz z
zastosowaniem rozwiązań małej retencji,

•

zachowanie i urządzenie ważniejszych powiązań pieszych oraz ścieżek
pieszych wewnątrz kwartałów,

•

kontynuacja modernizacji nabrzeża Martwej Wisły (projekt Urzędu
Morskiego) jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Il.23. Schemat kierunków rozwoju przestrzenie publicznych – Zielone Stogi (autor AFW).

W kolejnym etapie dla wytypowanych wcześniej rejonów stworzono wytyczne
do projektów przestrzeni publicznej.
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WYTYCZNE DLA REJONU UL. STRYJEWSKIEGO:

Il.24. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Stryjewskiego (autor AFW).

•

zachowanie formy placu wokół budynku usługowego ul. Stryjewskiego 23,

•

urządzenie posadzki przestrzeni pieszej od ul. Zimnej do Hożej na
podstawie jednolitego projektu z zachowaniem powiązań z otoczeniem,
posadzka powinna uwzględniać wymagania dla osób niepełnosprawnych
ruchowo i niewidomych,

•

zachowanie istniejących przejść pieszych przez ul. Stryjewskiego,
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•

zachowanie i urządzenie w jednolity sposób klombów wokół budynku
usługowego (ul. Stryjewskiego 23), wraz z siedziskami (analogicznie do już
urządzonego),

•

prowadzenie trasy rowerowej z zachowaniem priorytetu i wygody ruchu
pieszego, izolowanie trasy rowerowej małą architekturą od ciągu pieszego,

•

realizacja zjazdów na posesje z zachowaniem nadrzędności ruchu pieszego

•

realizacja przejść pieszych przez ul. Zimną, Hożą, Pawią, Szpaki, Wrzosy z
priorytetem dla ruchu pieszego i rowerowego (wyniesione przejścia dla
pieszych),

•

remont elewacji obiektów: Stryjewskiego 25, 29 a i b,

•

urządzenie trójkątnego placyku przy budynku usługowym Szpaki 1
(posadzka, ławki, mała architektura),

•

urządzenie zielonego skweru przed piekarnią (Stryjewskiego 10) z
zachowaniem istniejącego drzewostanu,

•

urządzenie południowej części skweru przy ul. Hożej, ekranowanie zielenią
wysoką od strony parkingu oraz południowej części skweru przy ul.
Nowotnej (rekompensacyjne nasadzenia zieleni),

•

rekompensacyjne nasadzenia po północnej stronie ul. Stryjewskiego.

Il. 25. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni przy. ul. Stryjewskiego (autor AFW).

35

WYTYCZNE DLA REJONU KOŚCIOŁA I PUSTEGO STAWU:

Il.26. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu kościoła i Pustego Stawu (autor AFW).

•

proponowane urządzenie skrzyżowania ul. Kormoranów i Kruczej w postaci
wyniesionej strefy ruchu pieszego (wyniesiona tarcza skrzyżowania) –
zaakcentowanie osi kościoła, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych,

•

na styku wolnej działki gminnej nr 95/7 oraz ul. Kormoranów proponuje się
zlokalizowanie ławek / siedzisk,

•

wskazana

reorganizacja

ruchu

kołowego

na

ul.

Krucze

–

ruch

jednokierunkowy w celu poszerzenia przestrzeni dla pieszych, urządzenie
ul. Kruczej jako przestrzeni typu woonerf,
•

zachowanie przejścia pieszego w ciągu ul. Kruczej przez Nowotną,

•

kontynuacja zagospodarowania brzegów Pustego Stawu (wnioski do
Budżetu Obywatelskiego) oraz całego parku leśnego wyznaczonego w
obowiązującym mpzp,

•

proponowane utworzenie niewielkiego placu w strefie wejściowej do parku
Pustego Stawu z tablicami informacyjnymi (plan ścieżek i atrakcji, plansza z
historią Pustego Stawu i historią założenia kuracyjnego),

•

urządzenie ciągu pieszego od ul. Nowotnej do ul. Sówki wzdłuż terenu
zakładu Pasanil i brzegu Pustego Stawu jako ważnego powiązania dla
mieszkańców Krakowca,
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•

realizacja obiektu handlowego (Lidl) z ogólnodostępnym parkingiem może
wpłynąć na zwiększenie natężenia ruchu pieszego wokół Pustego Stawu,

•

obecność działek inwestycyjnych (funkcje mieszkaniowo-usługowe na
terenie zakładu Pasanil, społeczne, edukacyjne, kościelne, sportowe na
terenie przykościelnym),

•

możliwość lokalizacji w przyszłości nowego cmentarza przy północnowschodniej granicy terenu kościoła umożliwi kontynuację osi pn-pd pod
postacią alejek cmentarnych (szczegółowo opisane poniżej i na il. 22),

•

na terenie parku leśnego istnieje możliwość wyznaczenia ogrodzonego
miejsca jako wybiegu dla psów wnioskowanego przez Radę Dzielnicy oraz
skateparku np. w miejscu starego boiska po południowej stronie Pustego
Stawu.

W

obecnie

opracowywanym

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania miasta Gdańska teren położony po północno-wschodniej
stronie kościoła jest wskazany jako potencjalna lokalizacja cmentarza. Nowy
cmentarz wraz z terenem kościoła i terenem dawnego cmentarza ewangelickiego
powinien stanowić jeden kompleks powiązany z układem osiedla.

Il.27. Ogólne wytyczne projektowe dla planowanego cmentarza (autor AFW).
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Ponieważ cmentarz stanowi istotny kierunek ruchu pieszego, jego potencjalna
lokalizacja może wpłynąć na natężenie ruchu pieszego w rejonie kościoła stąd
wymaga stworzenia odrębnych wytycznych przestrzennych oraz funkcjonalnych:
•

kontynuacja osi pn-pd (ciągu w ul. Kormoranów), wzdłuż budynku kościoła
i poprzez teren planowanego cmentarza jako głównej alei cmentarnej

•

lokalizacja głównego dojazdu i parkingu od ul. Sokolej,

•

od głównego wejścia na cmentarz (z ul. Sokolej) prowadzenie drugiej
głównej alei pieszej w układzie prostopadłym,

•

na skrzyżowaniu głównych alei cmentarnych lokalizacja niewielkiego punktu
centralnego - kaplicy,

•

kontynuacja głównej alei podłużnej (od ul. Sokolej) do dawnego cmentarza
ewangelickiego,

•

w ciągu ul. Rozłogi lokalizacja drugiego dojazdu do cmentarza z niewielkim
parkingiem,

•

podkreślenie osiowego założenia szpalerami drzew.

Il.28. Koncepcja kształtowania skrzyżowania ul. Kormoranów i Kruczej (autor AFW).
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WYTYCZNE DLA REJONU PRZYSTANI:
•

•

•

•

•

urządzenie nabrzeża od ul. Zimnej do przystani i dalej do ogrodów
działkowych (zgodnie z koncepcją Navpro Hydrotechnika zleconą przez
DRMG) jako przestrzeni ogólnodostępnej, wraz z małą architekturą, zakaz
grodzenia przestrzeni,
urządzenie terenu zielonego z zachowaniem i podkreśleniem
najważniejszych kierunków pieszych, realizacja uwzględnionych wniosków
do Budżetu Obywatelskiego musi być poprzedzona całościową koncepcją
terenu zielonego,
uporządkowanie kwestii działek przynależnych budynkom wspólnoty przy
ul. Tamka 14 i ul. Nad Brzegiem 1a (dostosowanie mpzp do istniejącej
sytuacji),
wprowadzenie w rejonie przystani atrakcyjnych funkcji usługowych,
ograniczenie funkcji parkingowych (zmiana przeznaczenia gruntów w planie
miejscowym z funkcji parkingu KS na usługi U, lub funkcje mieszkaniowousługowe M/U), rewizja parametrów zabudowy,
umożliwienie organizacji okresowych wydarzeń na placach przeznaczonych
pod parkowanie (np. weekendowe targowiska, kiermasze, wydarzenia
osiedlowe ).

Il.29. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu przystani.
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Il.30. Koncepcja kształtowania ul. Tamka i sąsiadującej zabudowy ( autor AFW).

WYTYCZNE DLA OSI PN-PD:
•
•
•
•
•

urządzenie zieleńców towarzyszących osi, wyznaczonych w mpzp,
poprawa
nawierzchni
chodników
z
uwzględnieniem
osób
niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych,
modernizacja oświetlenia,
montaż ławek i śmietników w wyznaczonych miejscach,
urządzenie miejsc węzłowych z dbałością o priorytet i wygodę ruchu
pieszego (ilustracja nr 26) :
1. skrzyżowanie ul. Kormoranów i Kruczej – proponowana wyniesiona
tarcza skrzyżowania
2. skrzyżowanie ul. Rozłogi, Szpaki, Kormoranów – proponowane
wyniesione przejście dla pieszych lub przestrzeń typu shared space
z czytelną informacją i znakami drogowymi, urządzenie terenów
zielonych,
3. skwer przy ul. Szpaki – urządzenie,
4. skrzyżowanie ul. Hożej i Stryjewskiego – bezpieczne przejście dla
pieszych, sygnalizacja świetlna wzbudzana,
5. skwer przy ul. Hożej – doposażenie części południowej, dosadzenie
drzew
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6. aleja kasztanowa wzdłuż ul. Tamka wraz z ciągiem poprzecznym
wzdłuż Gniłej Łachy i parkiem – urządzenie ciągów i zieleni, mała
architektura (dużo wniosków z budżetu obywatelskiego o urządzenia
do ćwiczeń oraz wybieg dla psów),
7. nabrzeże – urządzenie zgodnie z projektem Navpro Hydrotechnik.

Il.31. Ogólne wytyczne projektowe dla osi Pn-Pd (autor AFW).
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Il.32. Koncepcja kształtowania małego placu przy ul. Szpaki i Stryjewskiego oraz wlotu ul. Hożej w
ul. Stryjewskiego ( autor AFW).

1.6.

Podsumowanie – wizja i etapowanie

WIZJA
Rysunek poniżej przedstawia docelowy układ – wizję ciągu lokalnych
przestrzeni na Stogach, składającego się z przestrzeni głównej jaką jest centrum
osiedlowe w rejonie ul. Stryjewskiego oraz z mniejszych placów i skwerów
takich jak: przestrzeń przed kościołem, nabrzeże Martwej Wisły, skwery: przy
nabrzeżu, przy Hożej, Nowotnej, na skrzyżowaniu ulic Szpaki, Kormorany,
Niskiej. Wszystkie elementy są wzajemnie powiązane ciągami ulic osiedlowych
oraz ciągami pieszymi wewnątrz kwartałów. Docelowo osiedle wzbogacone jest
o nowe zespoły zabudowy (funkcje mieszkaniowo-usługowe) na północy, na
terenie zakładu Pasanil, czy w sąsiedztwie nabrzeża. Osiedle powiązane jest
również z rekreacyjnymi terenami wokół Pustego Stawu oraz z Krakowcem
poprzez nowy bulwar nadrzeczny i ciąg wzdłuż Gniłej Łachy. W zachodniopółnocnej części Stogów zlokalizowano park w powiązaniu z funkcjami
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sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Skiby. Osiedle powiązane jest również
zmodernizowaną ul. Nowotną z rejonem urządzonej pętli i wejścia na plażę
kąpieliska Stogi.

Il. 33. Wizja ciągu lokalnych przestrzeni publicznych Stogów (autor AFW).

ETAPOWANIE
Większość wskazanych przestrzeni lokalnych może być zrealizowana zgodnie z
obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, poza rejonem ul.
Tamka i przystani. Na tym obszarze wskazana jest rewizja dopuszczalnych funkcji
i parametrów zabudowy. Obecnie przystań Tamka i nabrzeże są przestrzenią
pustą i niedostępną. Zwiększenie wachlarza usług i dopuszczenie zabudowy
hotelowej i mieszkaniowej da szansę na ożywienie obszaru i stworzenie bazy
noclegowej dla użytkowników przystani.
W chwili obecnej są prowadzone równolegle dwa projekty w rejonie ul.
Stryjewskiego: modernizacja torowiska wraz z nawierzchnią ulicy, chodników i
małą architekturą oraz budowa nowego pawilonu usługowego w miejscu
istniejącego obiektu pod adresem Stryjewskiego 23. Obie inwestycje wzajemnie
skoordynowane zmienią oblicze centrum osiedlowego w pierwszej kolejności.
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Planowana modernizacja ul. Nowotnej usprawni powiązanie osiedla z plażą i
kąpieliskiem. Miejscem, które wymaga najmniejszych nakładów jest rejon kościoła,
gdzie poprzez wyniesienie skrzyżowania ul. Kormoranów i Kruczej oraz zmianę
organizacji ruchu uzyska się przyjazną przestrzeń publiczną. Największych
nakładów planistycznych i inwestycyjnych wymaga rejon przystani Tamka. Tutaj
uzasadnione jest odsunięcie w czasie działań do momentu opracowania zmiany
obowiązującego mpzp. Fragmentem, który może być urządzony, po opracowaniu
całościowej koncepcji, jest teren zieleni ogólnodostępnej sąsiadujący z nabrzeżem,
gdyż ewentualna zmiana planu nie zmieni wyznaczonych granic parku.

Il. 34. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych (autor
AFW).

Pozostałe przestrzenie: skwery osiedlowe i wewnątrzblokowe powinny być
sukcesywnie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i działań sąsiedzkich.
Obecnie przestrzenie we wnętrzach międzyblokowych na Stogach są miejscami
najbardziej zaniedbanymi, a jednocześnie są to przestrzenie mające największy
wpływ na jakość życia mieszkańców, na poczucie estetyki, poczucie związania z
miejscem zamieszkania, poczucie obowiązku dbania o przestrzeń wspólną.
Dlatego

tak

istotne

jest

urządzenie

przestrzeni

wspólnych

poprzez
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uporządkowanie miejsc postojowych, urządzenie dojazdów, ciągów pieszych i
przestrzeni

zielonych-rekreacyjnych.

Istotnym

zagadnieniem

jest

również

usprawnienie odwodnienia poszczególnych kwartałów dlatego projekt urządzenia
wnętrz międzyblokowych i zieleni powinien zawierać elementy małej retencji. W
każdym kwartale zabudowy wielorodzinnej wskazano w obowiązujących planach
miejscowych niewielkie skwery i ciągi zielone.

Il.35. Koncepcja zagospodarowania wnętrz kwartałów z wytworzeniem zielonego ciągu
spacerowego w osi w-z (autor AFW).

Il. 36. System zieleni ogólnodostępnej na Stogach (autor AFW).
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Il. 37. Koncepcja kształtowania wnętrza międzyblokowego, przykład zielonego ciągu w kwartale
Hoża-Pawia-Tamka (autor AFW).

2. PRZERÓBKA MIESZKANIOWA
2.1.

Wstęp

Obszar opracowania został przyjęty zgodnie z granicami obszaru
zdegradowanego, obejmuje około 30 ha i jest zamieszkany przez ponad 4 tys.
mieszkańców. Ostatecznie granicę opracowania powiększono o teren szkoły
podstawowej i klubu Drakkar, ponieważ stanowią one ważny kierunek ruchu
pieszego dla mieszkańców osiedla, a jednocześnie są przestrzennie oddzielone
wiaduktem kolei. Do analiz włączono również teren Zakładu Naprawczego Taboru
Kolejowego i Miejskiego, gdyż powoli zauważalny staje się proces przekształceń na
tym obszarze. Poszczególne hale stają się własnością różnych firm prywatnych,
które modernizują obiekty i przestrzeń wokół nich. Powyższe zmiany na do tej pory
dość izolowanym przestrzennie obszarze mogą spowodować jego otwarcie i
większe włączenie w przyszłości do systemu przestrzeni publicznych Przeróbki.
Ważnym aspektem dla kształtowania przestrzeni publicznych Przeróbki jest jej
historia związana ściśle z nadwodnym położeniem na dawnym szlaku
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bursztynowym. Atut ten będzie motywem przewodnim dla kreowania strefy
nabrzeża.

Il. 38. Granica obszaru zdegradowanego (ciągła linia) wraz z granicą analiz (przerywana żółta linia).

2.2.

Potencjały

Osiedle Przeróbka posiada wiele potencjałów:
Potencjał istniejących funkcji oraz społeczny:
a. czytelny układ, centralnie położone centrum osiedlowe z obiektami
usługowymi i Klubem Osiedlowym,
b. nadwodne położenie osiedla, obecność klubów wioślarskich i żeglarskich,
c. bardzo dobra komunikacja publiczna, zmodernizowana linia tramwajowa i
przestrzeń ul. Lenartowicza,
d. aktywna lokalna społeczność, osiedle corocznie obchodzi swoje święto
„Dzień Flisaka”
Potencjał rekreacyjno-sportowy:
e. tereny zieleni ogólnodostępnej wyznaczonej w planach miejscowych na
styku z nabrzeżem w sąsiedztwie z klubami sportowymi,
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f. zmodernizowane nabrzeże, przystosowane do cumowania mniejszych i
większych jednostek oraz barek mieszkalnych,
g. planowana inwestycja skateparku,
Potencjał historyczny (lokalna tożsamość):
h. ul. Sienna jako dawny szlak bursztynowy, miejsce dawnej przeprawy
promowej i Karczmy Siennej,
i. Nabrzeże Szyprów jako dawne miejsce suszenia/oczyszczania zbóż i spławu
drewna,
Potencjał inwestycyjny:
j. planowana modernizacja kolejnego odcinka nabrzeża,
k. obecność terenów inwestycyjnych o planowanych funkcjach przemysłowousługowych oraz mieszkaniowo-usługowych,
l. początek procesu przekształceń terenu Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego i Miejskiego

Il. 39. Analiza potencjałów rozwojowych Przeróbki Mieszkaniowej.
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2.3.

Diagnoza

W trakcie badań zdiagnozowano największe natężenie ruchu pieszego w
rejonie centrum osiedlowego na skwerze i w okolicy marketu (Sieć 24) oraz Klubu
Osiedlowego i w ul. Lenartowicza – w rejonie pętli tramwajowej. Średnio
intensywny ruch pieszy odbywa się na ul. Krynicznej jako głównym dojściu do
nabrzeża oraz na ul. Bajki i Siennej (dojście do szkoły i klubu sportowego Drakkar).
Połączenie wyników badania natężenia ruchu oraz inwentaryzacji usług dało
wstępny zarys funkcjonowania przestrzeni lokalnych.
Analiza typu aktywności wykazała, iż w rejonie ul. Lenartowicza jest to wyłącznie
ruch związany z korzystaniem z komunikacji miejskiej, w mniejszym stopniu z
zakupami. W rejonie skweru (główne centrum osiedlowe) ruchy mieszkańców
związane są zarówno z aktywnościami koniecznymi (zakupy), jak i z aktywnościami
opcjonalnymi (wypoczynek na skwerze). Z kolei w rejonie nabrzeża przeważają
aktywności opcjonalne (jest to związane z charakterem przestrzeni nadwodnej jak
i brakiem innych usług).

Il. 40. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług. Na czerwono zaznaczono ruch
najbardziej intensywny, na pomarańczowo średnio-intensywny i na żółto mało-intensywny.
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W kolejnym etapie zbadano historyczny rozwój Przeróbki. Pierwsze
zabudowania na Przeróbce pojawiały w sąsiedztwie nabrzeża, przeprawy
promowej, dawnej Karczmy Siennej i ul. Siennej (szlak bursztynowy). Powstała sieć
ważniejszych

tras

–

później

ulic,

zachowanych

do

dnia

dzisiejszego.

Najpoważniejsza zmiana przestrzenna nastąpiła wraz z budową mostu i Zakładu
Naprawczego Taboru Kolejowego i Miejskiego (ZNTKiM) wraz z robotniczym
osiedlem mieszkaniowym na północ od istniejącej osady. W nowym układzie
urbanistycznym wytyczono ulice Lenartowicza i Siennicką.

Il. 41. Analiza historycznego rozwoju Przeróbki. Na czerwono zaznaczono ul. Sienną, przy której
koncentrowała się dawna zabudowa oraz obiekt Karczmy Siennej. Na żółto zaznaczono pozostałe
ważniejsze ulice: Kryniczną, Bajki, Lenartowicza, Siennicką. Na zielono: nabrzeże oraz powstałe w
późniejszych okresie skwery.

Do analiz włączono również wyniki ankiety internetowej. Koncentracje
odpowiedzi mieszkańców były zbieżne z wynikami badań natężenia ruchu i jego
typu. Centrum osiedlowe wraz ze skwerem przy ul. Bajki mieszkańcy wskazywali
jako główną przestrzeń, w której: robią zakupy i integrują się ze sobą. Rejon pętli
tramwajowej przy ul. Lenartowicza został wskazany jako miejsce, w którym
najczęściej korzysta się z przystanków komunikacji miejskiej. Natomiast nabrzeże
wskazywane było jako miejsce rekreacji na świeżym powietrzu. Miejscem, z którym
mieszkańcy czują się najbardziej związani, jest Nabrzeże Szyprów – czyli nadwodna
lokalizacja osiedla. Największą barierę w ruchu pieszym stanowi dla mieszkańców
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niejasna sytuacja z przekraczaniem ul. Lenartowicza oraz most wantowy, którym
nie ma możliwości poruszania się pieszych i rowerzystów.

Il. 42. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych. Czerwonym kolorem oznaczono
główne koncentracje odpowiedzi na obszarze osiedla Przeróbki.

Powiązanie wszystkich wyników badań dało schemat funkcjonowania
przestrzeni publicznych oparty o:
•

istniejące centrum lokalne przy skwerze oraz ul. Lenartowicza,

•

ciąg pieszy w osi pn-pd łączący nabrzeże z centrum osiedlowym i pętlą
tramwajową,

•

Nabrzeże Szyprów powiązane z rekreacyjnymi terenami zielonymi,

•

ważne powiązania piesze i istniejące skwery,

•

dawny szlak bursztynowy – ul. Sienna, jako bezpieczne dojście do szkoły.
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Il. 43. Schemat istniejących przestrzeni publicznych.

Każdy z wymienionych wyżej elementów strukturalnych systemu został
szczegółowo zdiagnozowany i oceniony, z podzieleniem na trzy rejony
projektowe pod roboczymi nazwami: 1. Rejon Skweru , 2. Rejon Pętli , 3. Rejon
Nabrzeża Szyprów. Ocenie poddano także główną oś pn-pd.

Il. 44. Podział na rejony projektowe.
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DIAGNOZA REJONU SKWERU
mocne strony:
•

przestrzeń istniejąca, ekranowana usługami podstawowymi i komercyjnymi,

•

klub osiedlowy,

słabe strony:
•

przestarzałe

i

fragmentaryczne

urządzenie

skweru,

przypadkowe

rozmieszczenie elementów siłowni zewnętrznej,
•

brak przemyślanych nasadzeń drzew, niewielka ilość ławek, nawierzchnie w
złym stanie,

•

budynek klubu osiedlowego w złym stanie estetycznym, niefunkcjonalny,
parter – ślepa ściana, wymagana przebudowa,

•

chaotyczne zagospodarowanie całej przestrzeni: ciągu pieszo-jezdnego,
miejsc postojowych, skweru.

Il. 45. Diagnoza rejonu skweru.
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DIAGNOZA REJONU PĘTLI
mocne strony:
•

przestrzeń istniejąca, ekranowana usługami,

•

ul.

Lenartowicza

zmodernizowana:

nowa

nawierzchnia,

przystanki

wiedeńskie, uspokojony ruch, przestrzeń przyjazna pieszym,
•

zmodernizowane obiekty mieszkalne oraz usługowe o wartościach
kulturowych,

•

obecność historycznego założenia Zakładów Naprawczych Taborów
Kolejowych i Miejskich – zauważalny proces przekształceń - silny potencjał,

•

cenny starodrzew na pętli,

•

szpaler w ul. Siennickiej (do zachowania),

słabe strony:
•

wycinka drzew w trakcie modernizacji ul. Lenartowicza (wniosek o
dosadzenie drzew w Budżecie Obywatelskim),

•

niewystarczająca ilość ławek, kilka pojedynczych metalowych siedzisk bez
oparcia nie skłania do korzystania,

•

zaniedbany i nieurządzony teren pętli tramwajowej.

Il. 46. Diagnoza rejonu pętli.
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DIAGNOZA REJONU NABRZEŻA SZYPRÓW:
mocne strony:
•

przestrzeń istniejąca, o silnym potencjale związanym z wodą,

•

zmodernizowane nabrzeże wraz z wprowadzeniem oświetlenia (Urząd
Morski), planowana modernizacja kolejnego odcinka,

•

silna tożsamość miejsca: historyczna przeprawa, Karczma Sienna, szlak
bursztynowy,

słabe strony:
•
•
•
•
•
•
•
•

przestarzałe i fragmentaryczne urządzenie terenu zielonego,
brak urządzenia zieleni, brak ławek i śmietników,
brak usług i programu funkcjonalnego,
duża część terenu zagospodarowana tymczasowo na ogródki i garaże,
konieczne uporządkowanie i urządzenie zgodne z przeznaczeniem
brak podkreślenia historycznego dziedzictwa, brak informacji turystycznej,
brak celu uzasadniającego zacumowanie jednostek pływających,
brak skrystalizowanej, czytelnej przestrzeni publicznej,
dawna karczma – nieczynna, własność prywatna (dawniej restauracja,
dansingi).

Il. 47. Diagnoza rejonu Nabrzeża Szyprów.
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DIAGNOZA REJONU OSI PN-PD:
mocne strony:
•

wiąże ważne przestrzenie i obiekty osiedla,

•

trasa uczęszczana jako dojście do usług i przystanków oraz terenów
rekreacyjnych,

•

punkt centralny: skwer i klub osiedlowy na skrzyżowaniu ul. Bajki i
Lenartowicza,

słabe strony:
•
•
•
•

brak urządzenia terenów zielonych, towarzyszących osi, zaplanowanych w
mpzp,
słaba jakość nawierzchni chodników, brak ławek, nieestetyczne oświetlenie
ciągów (konieczność wyznaczenia miejsc na ławki),
konieczne przearanżowanie przestrzeni ciągów pieszo-jezdnych z
dostosowaniem do ruchu pieszego,
konieczne zaakcentowanie historycznej tożsamości miejsca i wykształcenie
atrakcyjnej przestrzeni nadwodnej służącej integracji mieszkańców.

Il. 48. Diagnoza osi północ-południe.
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2.4.

Uwarunkowania i rekomendacje społeczne.

Przeróbkę zamieszkuje 4 202 osób (stan na 2016 r., dane demograficzne
odnoszą się do granic administracyjnych całej jednostki). Na przestrzeni ostatnich
lat stale spada liczba mieszkańców tej dzielnicy. Dzielnica charakteryzuje się
ujemnym saldem migracji oraz ujemnym przyrostem naturalnym. Większość
mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią kobiety –51,5%,
mężczyźni stanowią natomiast 48,5%. Znaczną część mieszkańców dzielnicy to
osoby starsze. Osoby powyżej 60 roku życia stanowią 32,4% mieszkańców
dzielnicy.
W roku 2016 korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku na Stogach było 124 osób, co stanowiło 3% mieszkańców
dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR
mieszkańcom Przeróbki zaliczyć należy przede wszystkim: długotrwała lub ciężka
choroba – 29%, niepełnosprawność – 28,2%, ubóstwo – 28,2%, bezrobocie –
18,5%.3
Dzielnica posiada niskie (nieznacznie poniżej pozostałych obszarów
niniejszego opracowania) wyposażenie w infrastrukturę społeczną w zakresie:
• placówek oświatowych,
• poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• instytucji kultury, świetlic, placówek wsparcia dziennego, centra lokalne,
domy dziennego pobytu.
Badania jakości życia w Gdańsku (2016 r.) 4 wykazały, że dzielnica Przeróbka
jest jedną z dzielnic o najniższej wartości ogólnego wskaźnika jakości życia.
Zauważalnymi problemami w dzielnicy są:
• bezdomność na skutek zadłużenia czynszowego mieszkań komunalnych,
• brak aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym.
Rekomendowane działania społeczne dla dzielnicy polegają na:
• prowadzenie kampanii, działań profilaktycznych dotyczących zdrowia, a
także kontynuacja/rozwój programu ochrony zdrowia psychicznego
(szeroko rozumiany rozwój kontraktowania publicznego),
• aktywizacja zawodowa kobiet w wieku 45-54 lat,
• utworzenie centrum lokalnego,
• uruchomienie dzielnicowego punktu konsultacyjnego (pełniącego funkcje
doradztwa
w
zakresie
prawnym,
psychologicznym,
rodzinno/pedagogicznym oraz interwencji kryzysowej),
• zmniejszenia liczy osób zagrożonych bezdomnością na skutek zadłużenia
czynszowego mieszkań komunalnych, zgodnie z przyjętym Gdańskim
Programem Mieszkalnictwa Społecznego (GPMS) dla osób/rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023.
3
4

Diagnoza (…) op.cit.
Badania (…) op.cit.
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• podjęcie działań wynikających z przyjętego Gdańskiego Programu
Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 20162023 (BEiWOZ), rozszerzenie dostępu do edukacji ekonomicznej i prewencji
nadmiernych zadłużeń.
2.5.

Rozwiązanie – wytyczne do projektów.

Po etapie analizy urbanistycznej i diagnozy stworzono schemat kierunków
rozwoju przestrzeni publicznych Przeróbki Mieszkaniowej. Analiza urbanistyczna
wykazała jak funkcjonują przestrzenie publiczne na Przeróbce, diagnoza określiła
braki i dysfunkcje systemu oraz co należałoby wzmocnić i uzupełnić. Schemat
poprzedzał szkic ideowy z ważniejszymi założeniami dla systemu przestrzeni
publicznych obszaru.

Il. 49. Szkic koncepcyjny układu lokalnych przestrzeni publicznych na Przeróbce Mieszkaniowej
(autor: AFW).

Diagnoza wszystkich elementów struktury wraz z analizą wyników ankiety
internetowej pozwoliła na ustalenie braków w układzie oraz potencjałów rozwoju
pod postacią schematu kierunków rozwoju przestrzeni publicznych.
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Il.50. Schemat kierunków rozwoju przestrzenie publicznych Przeróbki (autor AFW).

Najważniejsze działania zostały opisane następująco:
•

urządzenie głównej przestrzeni lokalnej jaką jest osiedlowe centrum przy
skwerze i przy ul. Lenartowicza. Skwer przy ul. Bajki wraz z ciągiem pieszojezdnym i sąsiadującymi usługami stanowi serce osiedla, dlatego powinno
być urządzone jako całość.

•

stworzenie nowego placu na skrzyżowaniu ulic Krynicznej i Siennej, jako
głównego wejścia na bulwar i tereny rekreacyjne na Nabrzeżu Szyprów,

•

czytelne

powiązanie

publicznym

ciągiem

osiedlowego

centrum

(oś

reorganizacja

pn-pd),

z

Nabrzeżem
miejsc

Szyprów

parkowania,

udogodnienia dla ruchu pieszego,
•

urządzenie terenów zielonych towarzyszących osi pn-pd,

•

przebudowa ul. Siennej jako bezpiecznego dojścia do szkoły (zwężenie
jezdni, wydzielenie trasy rowerowej, poszerzenie chodnika, szpaler drzew,
estetyzacja przejazdu pod wiaduktem kolejowym)

•

kontynuacja modernizacji Nabrzeża Szyprów

•

uzupełnienia rekompensacyjne drzewostanu,
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•

możliwość kontynuacji ciągu przestrzeni publicznych (osi pn-pd) na terenie
ZNTKiM

W kolejnym etapie dla wytypowanych wcześniej rejonów stworzono wytyczne do
projektów przestrzeni publicznej.
WYTYCZNE DLA REJONU SKWERU:
•

konieczna zmiana mpzp celem dostosowania sytuacji planistycznej do
faktycznego użytkowania terenu – czytelne określenie granic skweru z
uwzględnieniem własności wspólnoty oraz obiektu usługowego,

•

urządzenie skweru z zachowaniem najważniejszych powiązań pieszych
(wydeptanych ścieżek), zachowanie istniejącego ronda i dopełnienie o drugi
podobny element, zamknięcie kompozycji pętlą rekreacyjną (nawierzchnia
dostosowana do jazdy na rolkach),

•

ciąg ukośny oraz ciąg pn-pd podkreślić szpalerami drzew,

•

kompozycje skweru podkreślić nasadzeniami zieleni,

•

urządzenie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Lenartowicza do ul. Bajki jako alei
spacerowej z dojazdem do usług, reorganizacja miejsc postojowych,

•

podkreślenie głównego wejścia na skwer niewielkim placem, zmiana
lokalizacji wiaty śmietnikowej

•

podkreślenie strefy wejściowej do marketu niewielkim placem (ławki,
śmietnik)

•

utworzenie wyniesionej strefy pieszej na ul. Bajki w miejscu wlotu ul.
Krynicznej i ciągów pieszych ze skweru

•

przebudowa obiektu klubu osiedlowego polegająca na otwarciu parteru
usługowego na przestrzeń publiczną (lokalizacja funkcji społecznej, rozwój
Klubu osiedlowego)

•

estetyzacja ściany obiektu handlowego (Sieć 34) od strony ciągu pieszojezdnego np.: panele drewniane lub z siatki stalowej z pnączami, ławki,
oświetlenie niskie.
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Il.51. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu skweru.

Il.52. Koncepcja zagospodarowania skweru na bazie ogólnych wytycznych – proponowane
rozwiązania.
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Il.53. Koncepcja kształtowania ciągu pieszo-jezdnego i skweru (autor AFW).

WYTYCZNE DLA REJONU PĘTLI:
•

urządzenie

pętli

jako

ogólnodostępnego

skweru

z

zachowaniem

istniejącego drzewostanu,
•

urządzenie ścieżek po istniejących wałach,

•

proponowane podkreślenie osiowej kompozycji elementem wodnym i
oświetleniem

•

doposażenie ul. Lenartowicza w ławki,

•

proponowana lokalizacja nowego przejścia na przedłużeniu ciągu do ul.
Bajki – czytelne powiązanie z głównym ciągiem osiedlowym pn-pd.

•

konieczne uporządkowanie kwestii przekraczania jezdni przez pieszych,
czytelna

informacja

wizualna,

wyznaczony

odcinek

z

dowolnym

przekraczaniem jezdni bądź zwiększenie ilości oznakowanych przejść,
•

uzupełnienie zieleni w ciągu ul. Lenartowicza np. skrzynie z drzewkami i
krzewami (jeśli sieci nie pozwalają na dosadzenie drzew),

•

modernizacja ul. Siennickiej z zachowaniem obustronnych szpalerów
drzew.
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Il.54. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu pętli.

Il.55. Koncepcja kształtowania pętli tramwajowej jako ogólnodostępnego skweru (autor AFW).
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WYTYCZNE DLA REJONU NABRZEŻA SZYPRÓW:
•

urządzenie Nabrzeża Szyprów jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
otwartego na wodę. Proponowany podział na trzy strefy funkcjonalne:
strefę sportu (boiska plenerowe), strefę wypoczynku (pole piknikowe, plaża
piaszczysta lub zielona, imprezy dzielnicowe: „Dzień Flisaka”) oraz strefę
zabaw

dla

najmłodszych

(modernizacja

istniejącego

placu

zabaw,

wprowadzenie urządzeń dla małych dzieci oraz starszych),
•

proponowane urządzenie skrzyżowania ul. Krynicznej i Siennej jako placu z
akcentem kompozycyjnym nawiązującym do historii miejsca (np. pomnik
flisaka),

urządzenie nawierzchni jako

przestrzeni typu

woonerf

z

zachowaniem wjazdu na posesje mieszkalne. Wskazane zastosowanie
nawierzchni i rozwiązań właściwych dla osób niepełnosprawnych i
niewidomych,
•

rozmieszczenie ławek i śmietników wzdłuż bulwaru oraz wzdłuż ciągu
graniczącego z terenem od północy,

•

na zakończeniu ul. Pastoriusza lokalizacja przystani z obiektem usługowym
(gastronomia i obsługa przystani),

•

na zakończeniu ul. Siennej taras widokowy z informacją turystyczną o
historii nabrzeża (zdjęcia archiwalne, stare mapy),

•

dawna karczma – pożądane wprowadzenie usług gastronomicznych,
hotelowo-wypoczynkowych.

Il. 56. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu Nabrzeża Szyprów.
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Il. 57. Propozycja programu funkcjonalnego (podział na trzy strefy).

Il.58. Koncepcja kształtowania placu na skrzyżowaniu ul. Krynicznej i Siennej z propozycją
umieszczenia akcentu w postaci pomnika flisaka (autor AFW).

WYTYCZNE DLA OSI PN-PD:
Czytelne powiązanie wszystkich przestrzeni lokalnych w osi pn-pd poprzez:
•

ciąg pieszy w ul. Siennej łączący nowy plac w bulwarem,

•

nowy plac na skrzyżowaniu ul. Siennej i Krynicznej,

•

ciąg pieszy wzdłuż ul. Krynicznej z niewielkim placykiem przed budynkiem
biblioteki,
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•

wytworzenie wyniesionej strefy pieszej w ul .Bajki,

•

ciągi piesze przez skwer, ciąg spacerowy wzdłuż usług (marketu Sieć 34 oraz
Klubu Osiedlowego),

•

czytelne przejścia piesze w ul. Lenartowicza,

•

skwer na pętli tramwajowej wraz z ciągami pieszymi,

•

brama ZNTKiM.

Il.59. Koncepcja kształtowania ciągu wzdłuż osi pn-pd (autor AFW).

2.6.

Podsumowanie – wizja i etapowanie

WIZJA
Rysunek powyżej przedstawia docelowy układ – wizję ciągu lokalnych przestrzeni
Przeróbki Mieszkaniowej, składającego się z przestrzeni głównej jaką jest centrum
osiedlowe w rejonie skweru i ul. Lenartowicza, rekreacyjnej strefy nabrzeżnej wraz
z nowym placem oraz ciągu pieszego łączącego poszczególne elementy. System
uzupełniają skwery takie jak: skwer przed przychodnią, skwer na skrzyżowaniu
ulic Lenartowicza, Ku Ujściu i Bajki, teren zielony na nabrzeżu, na zakończeniu ul.
Bajki oraz teren zielony przy przedszkolu. Na ostatnim wymienionym terenie
zielonym proponuje się stworzenie rekreacyjnej górki saneczkowej, która mogłaby
wzbogacić ofertę przedszkola jak i samego kwartału dawnej zabudowy
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robotniczej. Z kolei na terenie rekreacyjnym, na zakończeniu ul. Bajki, proponuje
się (zgodnie z wytycznymi opracowania uwarunkowań społecznych dla dzielnicy
Wydział Programów Rozwojowych) wprowadzenie niewielkiego obiektu o funkcji
społecznej skierowanej do mieszkańców dzielnicy.
Układ dopełniają powiązania w postaci głównych ulic oraz ważniejszych tras
pieszych. Szczególnie istotnym powiązaniem jest ul. Sienna, gdyż stanowi dojście
do szkoły podstawowej, położonej peryferyjnie poza głównym zespołem
zabudowy. Naprzeciwko szkoły podstawowej zlokalizowany jest klub sportowy
Drakkar. Dlatego ważną wytyczną jest urządzenie ul. Siennej jako przestrzeni
przyjaznej pieszym, stanowiącej bezpieczne dojście do szkoły i klubu sportowego.
Proponuje się, by na wysokości szkoły i klubu zlokalizować spowalniacze oraz
zatokę postojową po południowej stronie ulicy.

Il. 60. Wizja ciągu lokalnych przestrzeni publicznych Przeróbki (autor AFW).

ETAPOWANIE
Prawie wszystkie ze wskazanych przestrzeni lokalnych mogą być zrealizowane
zgodnie

z

obowiązującymi

miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego (mpzp), poza fragmentami skweru przy ul. Bajki, które są
wyznaczone na terenach prywatnych (teren wspólnoty oraz teren obiektu
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usługowego). Większa część skweru jest zgodna z mpzp i powinna być wykonana
w pierwszej kolejności, gdyż jest to miejsce najczęściej wskazywane przez
mieszkańców w ankiecie. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż skweru oraz
urządzenie ul. Krynicznej wraz z placem na skrzyżowaniu z ul. Sienną również nie
wymaga zmiany mpzp i powinno być zrealizowane w drugim etapie.
Bardzo istotnym elementem przestrzennym, łączącym ważne miejsca osiedla, jest
ul. Sienna, dlatego przebudowa ulicy powinna być realizowana równolegle z
etapem pierwszym.

Il.61. Koncepcja kształtowania ul. Siennej jako bezpiecznego dojścia do szkoły (autor AFW).

Rejon Nabrzeża Szyprów jest obecnie najbardziej zaniedbaną przestrzenią
publiczną ze wszystkich położonych na osi pn-pd. Wymaga największych nakładów
ze

względu

na

konieczność

uporządkowania

większej

części

terenu

zagospodarowanego tymczasowo na ogródki i garaże. Jednak ze względu na
wartość miejsca: tożsamość i historię, obszar ten powinien być zrealizowany w
kolejnym etapie. Osiedle w ten sposób zyska teren rekreacyjno-sportowy wraz z
fragmentem otwartym na wodę – łąką, na której wskazane by było urządzanie
osiedlowych festynów (jak „Dzień Flisaka”). Dzięki temu nastąpi ożywienie
nabrzeża i powrót Przeróbki nad rzekę.
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W

chwili

obecnej

są

prowadzone

prace

nad

miejscowym

planem

zagospodarowania przestrzennego Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów (nr 1315).
Zmiana planu umożliwi modernizację drugiego odcinka bulwaru oraz weryfikację
funkcji i parametrów zabudowy. Wskazaniem do powyższego planu wynikającym
z analiz przestrzeni publicznych jest dopuszczenie zabudowy usługowej w terenie
zielonym na zamknięciu ul. Bajki i podkreślenie osi ul. Bajki ciągiem pieszym
prowadzonym do nabrzeża. Jednocześnie nowy budynek powinien zawierać w
sobie funkcje wzbogacające ofertę nabrzeża oraz całego osiedla. Dlatego
proponuje się zlokalizować w nim funkcję społeczną zgodną z potrzebami
mieszkańców oraz gastronomię.
Pozostałe przestrzenie: skwery osiedlowe i wewnątrzblokowe powinny być
sukcesywnie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i działań sąsiedzkich.

Il.62. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych (AFW).

69

Il.63. Sytuacja planistyczna.

3. ANGIELSKA GROBLA
3.1.

Wstęp

Obszar objęty granicami terenu zdegradowanego obejmuje około 20 ha.
Jednak dla potrzeb opracowania do analiz dołączono również tereny sąsiednie
ograniczone od zachodu wodami Nowej Motławy, od północy ulicą Wiesława, od
wschodu Opływem Motławy i od południa ulicą Podwale Przedmiejskie. Granica
analiz wyznacza obszar, który funkcjonuje jako całość, jest ze sobą powiązany i
stanowi łącznie powierzchnię około 133 ha, która jest zamieszkana przez ponad
5987 osób.
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Il.64. Granica obszaru zdegradowanego wraz z granicą analiz.

Angielska Grobla to obszar, w którym zachowany został dawny układ dróg
natomiast

historyczna

zabudowa

kamienicowa

zachowała

się

tylko

na

fragmentach ulic Długie Ogrody, Angielska Grobla czy Dziewanowskiego. Na ulicy
Szafarnia zachował się stary spichlerz, a na Łąkowej budynki dawnych koszar
wojskowych. Zachował się także, najbardziej rozpoznawalny dla tej części miasta
(zlokalizowanej wewnątrz XVII - wiecznych obwarowań) układ i wnętrze ulicy Długie
Ogrody w postaci szerokiego traktu z Kościołem Św. Barbary i Bramą Żuławską na
zakończeniu. Nie zachowała się natomiast charakterystyczna aleja drzew
przebiegająca przez środek założenia i tworząca oś kompozycyjną. Obecnie na
całej długości dawnej alei istnieje urządzony parking samochodowy, który szpeci
wnętrze

ulicy,

budzi

niepokój

wśród

pieszych

zdominowanych

przez

wszechobecny ruch kołowy. Istniejące zagospodarowanie ulicy zaprzecza idei
zrównoważonej mobilności i kreowania przestrzeni w sposób przyjazny pieszym.
Pomimo intensywnego ruchu pieszego i szerokiej gamy usług zlokalizowanych w
parterach zabudowy, ruch pieszy został zepchnięty na margines. O ile dość
czytelna i płynna jest możliwość ruchu wzdłuż północnej pierzei usługowej to ruch
poprzeczny jest zdecydowanie utrudniony i nieczytelny, a pieszy napotyka różne
bariery.

Z

tych

zagospodarowanie

względów
ulicy

wskazuje

Długie

Ogrody

się
za

przeprojektowanie
priorytetowe,

w

i

nowe

kontekście
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funkcjonowania systemu przestrzeni publicznych na obszarze zdegradowanym
Angielska Grobla.
3.2.

Potencjały

Analizowany obszar w związku ze swoim położeniem posiada wiele potencjałów :
Potencjał historyczny
a. bardzo bliskie sąsiedztwo Głównego Miasta, Wyspy Spichrzów oraz
Ołowianki oraz nabrzeży rzeki Motławy i Kanału Na Stępce;
b. ulica Długie Ogrody jako kontynuacja głównej osi pieszej miasta ul. Długa
i Stągiewna (Droga Królewska);
c. budynki o wartościach kulturowych bądź wpisane do rejestru zabytków
możliwe do adaptacji na nowe funkcje m.in. : zachowane budynki po
byłych zakładach mięsnych, Brama Żuławska, Stągwie Mleczne, Budynek
byłych koszar wojskowych
Potencjał inwestycyjny
d. duża ilość terenu przeznaczona na nowe inwestycje o funkcji
mieszkaniowo-usługowej; większość już się realizuje np. zespoły
zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Długie Ogrody, Św. Barbary,
czy Angielskiej Grobli.
e. planowany

parking

wielopoziomowy,

który

ma

rekompensować

likwidację istniejących miejsc postojowych wzdłuż ul. Długie Ogrody;
Potencjał zw. z usprawnieniem ruchu pieszego
f. niedawno

wybudowana

kładka

pieszo-rowerowa

łącząca

Długie

Pobrzeże z Ołowianką oraz planowana kolejna łącząca Długie Pobrzeże z
Wyspą Spichrzów;
g. planowana przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie – zawężenie
przekroju jezdni oraz wprowadzenie przejść w poziomie terenu;
h. planowane wprowadzenie przejść pieszych w poziomie terenu na
przedłużeniu ul. Chmielnej i Łąkowej oraz Długie Ogrody w kierunku
targowiska i stadionu żużlowego;
i. planowana modernizacja ulicy Angielska Grobla – nawierzchnia i
chodniki.
Potencjał rekreacyjno - sportowy
j. obecnie modernizowane i doposażane parki dzielnicowe – park przy ul.
Św. Barbary i Park Siennicki;
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k. mariny jachtowe przy ul. Na Stępce i Szafarnia;
l. planowany most zwodzony w miejscu Mostu Stągiewnego
m. planowana marina i miejsce postoju barek hotelowych wzdłuż Kanału na
Stępce oraz marina na południe od Mostu Stągiewnego;
n. planowany teren zieleni publicznej przy ulicy Angielska Grobla;
o. planowany przez inwestora teren zielony wewnątrz kwartału byłych
zakładów mięsnych;
Potencjał społeczny
a. działalność i inicjatywy domu kultury, którego budynek zlokalizowany
jest w parku przy ul. Św. Barbary;
b. dopływ nowych mieszkańców związany z powstającą zabudową
mieszkaniową;
c. aktywność mieszkańców w „Budżecie Obywatelskim

Il.65. Potencjały rozwojowe Angielskiej Grobli.
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3.3.

Diagnoza

W trakcie badań zdiagnozowano największe natężenie ruchu pieszego na
całej długości ulicy Długie Ogrody. Ruch ten w przeważającej części związany jest z
aktywnościami koniecznymi typu zakupy, czy korzystanie z przystanków
komunikacji miejskiej. Długie Ogrody to klasyczna ulica handlowa oferująca
szeroką gamę usług związanych głównie z handlem zlokalizowanym w parterach
budynków. Aktywności opcjonalne typu spacer, odpoczynek czy integracja
sąsiedzka występują tu rzadko. Przyczyną jest mało sprzyjająca atmosfera
wszechobecnych samochodów oraz słabe wyposażenie w małą architekturę lub jej
całkowity brak.
Silny ruch pieszy odbywa się także na ulicach prostopadłych do głównej osi
i związanych z nabrzeżem Nowej Motławy tj. ulice Szafarnia i Szopy. Ruch pieszy
na ul. Szopy wynika z faktu że jest to jedyne bezkolizyjne połączenie prowadzące
pod wiaduktem ulicy Podwale Przedmiejskie z obszarem Dolnego Miasta i Starego
Przedmieścia. Natomiast duża intensywność wzdłuż ul. Szafarnia wiąże się z
dużym nagromadzeniem celów ruchu, związanych z ponadlokalną funkcją typu
Filharmonia na Ołowiance, hotele zlokalizowane w budynkach zabytkowych
spichrzów oraz marina jachtowa. Jeszcze jedną ważną ulicą jest krótki odcinek ul.
Łąkowej (od Długich Ogrodów do Podwala Przedmiejskiego), na której intensywny
ruch wynika z tego, iż prowadzi do Akademii Muzycznej oraz na przystanki
tramwajowe zlokalizowane na ulicy Podwale Przedmiejskie.
Mieszkańcy

korzystają

też

intensywnie

z

terenów

dwóch

parków

dzielnicowych, które służą im do codziennej rekreacji i integracji.
Pozostałe ulice prostopadłe do Długich Ogrodów charakteryzują się ruchem
mało intensywnym, ale są łącznikami pomiędzy kwartałami mieszkaniowymi, a
centrum usługowym ulicy Długie Ogrody.
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Il.66. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług.

W kolejnym etapie zbadano historyczny rozwój zagospodarowania całego
obszaru, gdzie na mapach uwidoczniono ulicę Długie Ogrody, która od dawna
stanowiła ważną oś w strukturze całego założenia. Bardzo istotne w historycznej
strukturze były również XVIII wieczne fortyfikacje, które od północy kończyły się w
miejscu lokalizacji mariny jachtowej przy ul. Na Stępce. Zarówno ta analiza jak i
następne wskażą to miejsce jako niezwykle ważne w kreowaniu systemu
przestrzeni publicznych danego obszaru.

Il.67. Analiza historycznego rozwoju struktury obszaru Angielskiej Grobli (1822 i 1908 r.) .
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Il.68. Analiza historycznego rozwoju struktury obszaru Angielskiej Grobli (1912 i 1940 r.) .

Do analiz włączono również wyniki ankiet internetowych (omawianych w pkt
V). Koncentracje odpowiedzi mieszkańców były zbieżne z wynikami badań
natężenia ruchu i jego typu. Centrum osiedlowe jakim jest ulica Długie Ogrody
mieszkańcy wskazywali jako główną przestrzeń, w której: robią zakupy i widzą
miejsce spotkań i integracji. Z tego względu najważniejsze dla mieszkańców jest
urządzenie przestrzeni ulicy tak aby była przyjazna, wygodna i bezpieczna dla
pieszych. Na skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Podwale Przedmiejskie najczęściej
korzystają z przystanków komunikacji miejskiej. Z kolei oba parki przy ul. Św.
Barbary i przy ul. Siennickiej wskazywane były jako miejsca rekreacji na świeżym
powietrzu i integracji.
Jako częste miejsce robienia zakupów i integracji, mieszkańcy wskazali również
oddzielony od Angielskiej Grobli barierą (ul. Podwale Przedmiejskie oraz wiadukt
ul. Elbląskiej), teren na którym znajduje się targowisko miejskie, Stadion Żużlowy
szkoła samochodowa oraz Lidl. Tu wyzwaniem projektowym jest powiązanie tych
ważnych obiektów bezpiecznymi i wygodnymi ciągami pieszymi z mieszkaniową
częścią obszaru i centrum osiedlowym ulicy Długie Ogrody.
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Il.69. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych. Czerwonym kolorem oznaczono
główne koncentracje odpowiedzi na obszarze Angielskiej Grobli.

Powiązanie wszystkich wyników badań dało schemat funkcjonowania
przestrzeni publicznych oparty o:
•

istniejące centrum lokalne ulicę Długie Ogrody;

•

ciągi łączące centra lokalne i stanowiące ważne powiązania: ul. Szopy,
ul. Szafarnia, ul. Łąkowa;

•

pozostałe ważne ciągi piesze: ul. Św. Barbary i Seredyńskiego, jako
predysponowane do wykreowania powiązań pn.-pd. łączących Dolne
Miasto z Angielską Groblą i dalej z Ołowianką i Głównym Miastem;

•

istniejące tereny zielone w postaci dwóch parków dzielnicowych;

•

kanały i nabrzeża Starej i Nowej Motławy.
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Il.70. Schemat istniejących przestrzeni publicznych.

Główny z wymienionych wyżej elementów strukturalnych systemu – centrum
osiedlowe czyli ulica Długie Ogrody – został szczegółowo zdiagnozowany i
oceniony. Ulicę podzielono na dwa rejony pod roboczymi nazwami: 1. rejon ul.
Szafarnia i ul. Św. Barbary, 2. rejon Bramy Żuławskiej i ul. Seredyńskiego.

Il.71. Podział na rejony projektowe.

78

DIAGNOZA REJONU UL.SZAFARNIA I UL. ŚW.BARBARY
mocne strony:
• intensywny ruch pieszy, obecność turystów, studentów,
• partery usługowe z zielonym szpalerem,
• Stągwie Mleczne, Akademia Muzyczna, Kościół Św. Barbary, hotel,
• ciąg ul. Długiej i ul. Łąkowej, bulwar nadwodny Szopy/Szafarnia,
• wskazanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców.
słabe strony:
• bałagan komunikacyjny (dominacja rowerów i samochodów nad ruchem
pieszym), przestrzeń zdominowana przez samochody,
• brak nowych nasadzeń zieleni oraz elementów wyposażenia przestrzeni
publicznych – bardzo słaba jakość urządzenia.
DIAGNOZA REJONU BRAMY ŻUŁAWSKIEJ I UL. SEREDYŃSKIEGO
mocne strony:
• intensywny ruch pieszy,
• partery usługowe, zielony szpaler,
• Brama Żuławska, kompozycja ul. Seredyńskiego,
• ciąg ul. Seredyńskiego i Długa Grobla,
• przystanek tramwajowy.
słabe strony:
• bałagan komunikacyjny (dominacja rowerów i samochodów nad ruchem
pieszym),
• przestrzeń zdominowana przez samochody,
• brak nowych nasadzeń zieleni oraz elementów wyposażenia przestrzeni
publicznych – bardzo słaba jakość urządzenia.

Il.72. Diagnoza ul. Długie Ogrody (rejon ul. Szafarnia i Św. Barbary oraz rejon Bramy Żuławskiej i ul.
Seredyńskiego).
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3.4.

Uwarunkowania i rekomendacje społeczne.

Z uwagi na brak danych dotyczących ściśle terenu objętego analizami GPL
przedstawione poniżej uwarunkowania i rekomendacje społeczne odnoszą się do
całej dzielnicy Śródmieście. Jednak z uwzględnieniem szczególnego kontekstu
funkcjonowania obszaru Angielskiej Grobli.
Dzielnicę Śródmieście zamieszkuje 26 961 osób. Na przestrzeni ostatnich lat
stale spada liczba mieszkańców tej dzielnicy. Dzielnica ta charakteryzuje się
ujemnym saldem migracji oraz ujemnym przyrostem naturalnym. Większość
mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią kobiety – 54%,
mężczyźni stanowią natomiast 46%. Znaczna część mieszkańców dzielnicy to
osoby starsze. Osoby powyżej 60 roku życia stanowią 32,3% mieszkańców
dzielnicy. Jednakże prognozuje się napływ nowych mieszkańców związany z
licznymi, będącymi w trakcie realizacji inwestycjami o funkcji mieszkaniowousługowej.
W roku 2016 korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście było 1 114 osób, co stanowiło 4,1%
mieszkańców tej dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania
pomocy przez MOPR mieszkańcom Śródmieścia zaliczyć należy przede wszystkim
ubóstwo – 42,%, niepełnosprawność – 37,5%, długotrwała lub ciężka choroba –
32,1%. 5
Dzielnica posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną w
zakresie placówek oświatowych, instytucji kultury, klubów, świetlic, placówek
wsparcia dziennego oraz ośrodków aktywności Seniorów. W kontaktach i
współpracy ze społecznością obserwuje się duże trudności w adaptacji do zmian i
brak otwartości na innowacje zmieniające jakość życia. Badania społeczne dla
dzielnicy wskazują także na brak organizatora społeczności lokalnej.
Na terenie dzielnicy Śródmieście odnotowano również wzrost liczby rodzin
potrzebujących wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego, jak również
coraz większa liczba zgłoszeń związanych z przemocą domową oraz wzrastającą
liczbę nadzorów kuratorskich.
Zauważalnym problemem jest niska dynamika rozwoju społecznogospodarczego omawianego rejonu. W małym stopniu powstają nowe firmy, co
niesie za sobą niedostateczną liczbę nowych miejsc pracy.
Obszar jest dobrze obsłużony komunikacją miejską, posiada bardzo dobrze
rozwiniętą infrastrukturę handlową i usługową, dostęp do usług zdrowotnych i
edukacyjnych.
Rekomendowane działania społeczne dla dzielnicy polegają na:
• rozszerzeniu zakresu dostępności do poradnictwa specjalistycznego,
• zwiększeniu dostępu do usług wspierających i aktywizujących osoby w
podeszłym wieku,
5

Diagnoza (…) op.cit.
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zwiększenie dostępu do asystentury wspierającej rodziny z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi,
• zwiększenie dostępności i skuteczności działań interwencyjnych i
terapeutycznych w sytuacji przemocy domowej,
• zwiększenie dostępności do usług profilaktycznych i terapeutycznych w
obszarze uzależnienia od alkoholu.
Ze względu na nowo powstającą zabudową mieszkaniowo-usługową
istnieje również możliwość lokowanie deficytowych usług społecznych w nowych
inwestycjach w wyniku negocjacji z inwestorami.
Badania jakości życia w Gdańsku z 2016 r.6 wykazały, że dzielnica
Śródmieście jest plasowana powyżej średniego wskaźnika jakości życia spośród
wszystkich Gdańskich dzielnic. Jednakże przedmiotem niniejszej charakterystyki
jest tylko część dzielnicy Śródmieście zwana Angielską Groblą, z której położenia i
charakteru można wnioskować że wskaźnik ten może być tu niższy.
•

3.5.

Rozwiązanie – wytyczne do projektów

Diagnoza wszystkich elementów struktury wraz z analizą wyników ankiety
internetowej pozwoliła na ustalenie braków w układzie oraz potencjałów rozwoju.
Wszystkie te analizy pozwoliły

nakreślić

schemat

kierunków

rozwoju

przestrzeni publicznych.

Il. 73. Szkic koncepcyjny układu lokalnych przestrzeni publicznych na Angielskiej Grobli (autor
ARM).

6

Badania (…) op.cit.
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Najważniejsze działania zostały opisane następująco:
•
•

•
•
•

•

Rozwój osi ul. Długiej/ Stągiewnej/ Długie Ogrody – urządzenie pp i
wprowadzenie nowych funkcji – magnesów.
Powiązanie Dolnego Miasta z Angielską Groblą, Ołowianką i Głównym
Miastem poprzez zagospodarowanie i uczytelnienie ciągu ulic:
Łąkowej, Św. Barbary, Dziewanowskiego, Ołowianka i kładka.
Uczytelnienie pozostałych powiązań pn.- płd. jako połączeń pomiędzy
Dolnym Miastem, Ołowianką i Polskim Hakiem
Kreowanie powiązania wsch.-zach.- ul. Powalna, ul. Angielska Grobla,
Ołowianka, ul. Szeroka
Wzmocnienie powiązania wodnego wzdłuż kanału Nowej Motławy
poprzez nowe urządzenie i uzupełnienie brakujących bulwarów
pieszych w kierunku Polskiego Haka.
Kontynuacja zielonego ringu od fortyfikacji Dolnego Miasta ul. Wzdłuż
Kanału poprzez ulicę Głęboką, Długa Grobla do Motławy

Il. 74. Schemat kierunków rozwoju przestrzeni publicznych – Angielska Grobla.
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Powyższy schemat kierunków rozwoju pokazał, że bardzo ważne w
zaproponowanym systemie przestrzeni publicznych oraz predysponowane do
specjalnych wskazań projektowych są dwa dodatkowe tereny:
1. Rejon ulicy Na Stępce od przystani żeglarskiej do Mostu Kolejowego na
Ołowiankę – ze względu na połączenie wielu ważnych ciągów pieszych oraz
potencjalną możliwość wykreowania połączenia Głównego Miasta z Angielską
Groblą poprzez Ołowiankę.
2. Rejon ulicy Łąkowej – ze względu na główne połączenie Dolnego Miasta z
Angielską Groblą poprzez kontynuację osi ulicy Łąkowej oraz obecność
przystanków tramwajowych Łąkowa, z których intensywnie korzystają
mieszkańcy.
Podstawę do tego wskazania dostarczyły wyniki ankiety internetowej oraz mapa
potencjałów rozwojowych. Pokazane na niej możliwości powstania nowych
inwestycji związanych z funkcją mieszkaniowo-usługową wskazują na potrzebę
wpisania ich w istniejącą tkankę i kontynuację istniejących ciągów pieszych. Istotna
jest także, konieczność kreowania połączeń pomiędzy Głównym Miastem a
zapomnianą północną częścią Angielskiej Grobli.
Następnie już dla czterech wybranych miejsc stworzono wytyczne do
projektów przestrzeni publicznej opisane poniżej.

Il.75. Podział na rejony projektowe.

WYTYCZNE DLA REJONU UL. SZAFARNIA I ŚW.BARBARY
•

likwidacja parkingu i przywrócenie pieszej alei w osi ulicy; ekspozycja bryły
kościoła Św. Barbary w formie odpowiedniego zagospodarowania;

•

ciąg pieszy alei ze specjalnie formowaną zielenią podkreślający oś ulicy;
wprowadzenie

zieleni

wysokiej

będzie

zasadne

po

wcześniejszym
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przeanalizowaniu uwarunkowań konserwatorskich i ewentualnych kolizji z
infrastrukturą podziemną;
•

wyposażenie przestrzeni w meble uliczne, oświetlenie i śmietniki

•

wprowadzenie parkowania równoległego wzdłuż alei;

•

modernizacja nawierzchni i chodników, wprowadzenie przejść pieszych
wyniesionych w miejscach głównych powiązań.

Il. 76. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Szafarnia i Św. Barbary.

Il. 77. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie ul. Szafarnia i Św. Barbary (autor
ARM).
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Il. 78. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie ul. Św. Barbary (autor ARM).

WYTYCZNE DLA REJONU BRAMY ŻUŁAWSKIEJ:
•

likwidacja parkingu i przywrócenie zielonej pieszej alei w środkowej części
ulicy;

•

ciąg pieszy alei Długie Ogrody ze specjalnie formowaną zielenią
podkreślający oś ulicy;

•

zamknięcie istniejącego przy budynku Bramy Żuławskiej przejazdu
samochodów i udostępnienie dla ruch pieszego; wykreowanie w tym
miejscu placyku eksponującego zabytek;

•

wskazana adaptacja budynku bramy na nowe funkcje np. kulturalnoedukacyjne;

•

wyposażenie przestrzeni w meble uliczne, oświetlenie i śmietniki

•

wprowadzenie parkowania równoległego wzdłuż alei;

•

modernizacja nawierzchni i chodników, wprowadzenie przejść pieszych
wyniesionych w miejscach głównych powiązań, a w szczególności w miejscu
wyjścia z tunelu pod ul. Podwale Przedmiejskie (po planowanym remoncie
ul. Podwale Przedmiejskie, także przejścia naziemnego) w stronę
projektowanego placu przed Bramą Żuławską.
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Il. 79. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu Bramy Żuławskiej.

Il. 80. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie Bramy Żuławskiej (autor ARM).
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„DŁUGIE OGRODY DLA PIESZYCH - OGÓLNE WYTYCZNE DLA CAŁEJ ULICY”

Il. 81. Fotografie dawnego zagospodarowania ulicy Długie Ogrody (źródło GZDiZ).

ETAPOWANIE

Il. 82. Szkic etapów przywracania poszczególnych odcinków ulicy Długie Ogrody pieszym.

WARIANT WYJŚCIOWY – odtworzenie historycznej, zielonej pieszej alei i
wykreowanie dodatkowej całkowicie pieszej przestrzeni w pasie pomiędzy
jezdniami; likwidacja przejazdu pn.-pd. w rejonie Bramy Żuławskiej w celu
stworzenia placu pieszego eksponującego zabytek; priorytet ruchu pieszego
na jezdniach – przejścia piesze wyniesione.

ETAP I – przeznaczenie dla ruchu pieszego i rowerowego jezdni od Stągwi
Mlecznych do skrzyżowania z Ul. Św. Barbary/Łąkowa; ruch kołowy
ograniczony godzinowo do potrzeb służb porządkowych, ratowniczych,
zaopatrzenia i itp..

87

ETAP II – przeznaczenie dla ruchu pieszego i rowerowego kolejnego odcinka
jezdni do skrzyżowania z ul. Seredyńskiego/ Reduta Żbik; ruch kołowy
ograniczony godzinowo do potrzeb służb porządkowych, ratowniczych,
zaopatrzenia i itp..

SCHEMATY NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZWIĄZANEJ Z PROPONOWANYM ETAPOWANIEM

WARIANT WYJŚCIOWY (oparty na koncepcji przygotowanej przez GZDiZ) –
pieszy pas dzielący między jezdniami oraz równoległe miejsca postojowe.
• uspokojenie ruchu samochodowego – strefa tempo 30,
• odtworzenie historycznego szpaleru drzew,
• budowa planowanego parkingu kubaturowego na ok.300-400 m.p.,
• priorytet ruchu pieszego, rowery poruszają się po jezdni.

Il. 83. Schemat nowej organizacji ruchu do wariantu wyjściowego.
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Il. 84. Koncepcja GZDiZ nowego zagospodarowania ulicy Długie Ogrody (źródło GZDiZ).
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Il. 85. Schemat nowej organizacji ruchu do etapu I.

Il. 86. Schemat nowej organizacji ruchu do etapu II.
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WYTYCZNE DLA REJONU ULICY ŁĄKOWEJ:
•

proponowane wprowadzenie zabudowy usługowej lub mieszkaniowousługowej, z wyjściem z tunelu pieszego umiejscowionym w parterze
budynku;

•

wprowadzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (pp) na osi ul.
Łąkowej od strony ul. Długie Ogrody;

•

wprowadzenie obowiązujących linii zabudowy i parteru usługowego dla
nowego budynku od strony ulicy Podwale Przedmiejskie oraz od strony
proponowanej lokalizacji ogólnodostępnej pp;

•

wprowadzenie przejść pieszych w miejscach wskazanych jako główne
powiązania piesze;

•

uzupełnienie

zielenią i urządzenie małą architekturą dawnej alei ul.

Łąkowej.

Il.87. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Łąkowej.
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Il. 88. Koncepcja kształtowania przestrzeni rejonu ulicy Łąkowej (autor ARM).

WYTYCZNE DLA REJONU UL. NA STĘPCE:
•

wykreowanie połączenia ul. Na Stępce z kładką pieszą na Główne Miasto;

•

urządzenie ciągów pieszych i wyposażenie w małą architekturę i zieleń w
miejscu wskazanych głównych powiązań pieszych – wyposażenie powinno
być adekwatne do rangi bulwarów nadwodnych oraz spójne z już
istniejącymi meblami stojącymi w rejonie przystani jachtowej;

•

urządzenie i wyposażenie zielonego skweru w rejonie trawnika oraz
urządzenie oznaczonych miejsc postojowych przed przystanią;

•

podkreślenie osi widokowej w kierunku Głównego Miasta i Kościoła
Mariackiego szpalerem drzew;

•

wskazuje się (w miarę możliwości finansowych) potrzebę przebudowy
rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej i zlokalizowanie ich pod dnem
Kanału Na Stępce;
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Il.89. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Na Stępce.

Il.90. Koncepcja kształtowania przestrzeni rejonu ulicy Na Stępce (autor ARM).
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Il.91. Wytyczne do projektu mpzp Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych

pokazane na koncepcji inwestorskiej (autor: ARC-ML Architects/Designers)

3.5.

Podsumowanie – wizja i etapowanie

WIZJA
Rysunek poniżej przedstawia docelowy układ – wizję ciągu przestrzeni
lokalnych Angielskiej Grobli. Pokazano tu przestrzenie istniejące jak ulica Długie
Ogrody uzupełnione o nowe miejsca tj. rejon ul. Na Stępce i rejon ul. Łąkowej, w
których proponuje się nowocześnie urządzone skwery i place oraz ciągi piesze
umożliwiające stworzenie spójnego układu przestrzeni publicznych. Wszystkie
wymienione elementy są wzajemnie powiązane, tak aby tworzyły możliwie
najkrótsze połączenia pomiędzy ważnymi celami ruchu mieszkańców .
Cały układ bazuje na idei przyłączenia obszaru Angielskiej Grobli do sieci
przestrzeni publicznych Głównego Miasta, Wyspy Spichrzów i Ołowianki.
Rozszerzenie „śródmiejskiego serca miasta”, które obecnie tętni życiem tylko do
kanału Nowej Motławy pozwoliłoby stworzyć nową jakość przestrzeni atrakcyjnej
zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Powiązanie obecnie podzielonych
barierami (transportowymi, społecznymi, ekonomicznymi) części miasta w obrębie
dawnych obwarowań (Główne Miasto – Biskupia Gorka - Stare Przedmieście –
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Wyspa Spichrzów - Dolne Miasto – Angielska Grobla) mogłoby przywrócić dawną
świetność Śródmieścia Historycznego. W przypadku analizowanego obszaru z
pewnością sprawdzi się teza, że dobra jakość urządzenia przestrzeni publicznych
istotnie zwiększa ruch pieszy, ten wpływa na ruch inwestycyjny i podnosi wartość
ekonomiczną obszaru.

Il. 92. Wizja ciągu lokalnych przestrzeni publicznych na analizowanym obszarze Angielskiej Grobli
(autor ARM).

ETAPOWANIE
Prawie wszystkie ze wskazanych przestrzeni lokalnych mogą być
realizowane

zgodnie

z

obowiązującymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego, poza jednym rejonem ulicy Łąkowej, gdzie proponowane
rozwiązania projektowe wymagają zmiany obowiązującego planu. Jednak w 2016
roku przystąpiono do sporządzenia nowego planu rejonu ulicy Łąkowej, w którym
wskazania

niniejszego

studium

zostaną

ponownie

przeanalizowane

i

wprowadzone w możliwie jak największym zakresie.
Dodatkowo obszar ulicy Długie Ogrody wskazany został uchwałą Rady Miasta
Gdańska jako zdegradowany i możliwe jest, że w przyszłych latach zostanie objęty
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drugi etapem rewitalizacji. Oznacza to, że wskazane działania będą mogły być
realizowane z funduszy pozyskanych m.in. w ramach programu rewitalizacji. Jest
to bardzo istotne, gdyż wprowadzenie nowego zagospodarowania oraz nowa
organizacja ruchu na ulicy Długie Ogrody jest priorytetem dla całego obszaru
Angielskiej Grobli.
Ze względu na niedawne otwarcie kładki pieszej na Ołowiankę oraz zwiększenie
natężenia ruchu z tym związanego, naglące jest również wykreowanie połączenia
przez Ołowiankę do Angielskiej Grobli i rejonu ulicy Na Stępce. Dlatego bardzo
ważne jest urządzenie kolejnego odcinka bulwaru nadwodnego od ul. Szafarnia do
Mostu Kolejowego i dalej do przystani, w kontekście powstania nowego połączenia
jakim jest kładka i założonego celu niniejszego studium jakim jest ożywienie
przestrzeni publicznych Angielskiej Grobli.
Ożywienie rejonu ulicy Łąkowej i wprowadzenie proponowanego w studium
zagospodarowania uzależnione jest od pozyskania inwestora i wymaga dużych
nakładów finansowych.

Il. 93. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych
(autor ARM).

96

4. BRZEŹNO – OSADA RYBACKA
4.1

Wstęp

Obszar objęty granicami terenu zdegradowanego obejmuje około 40 ha.
Jednak dla potrzeb opracowania do analiz dołączono również tereny sąsiednie
ograniczone od zachodu aleją Hallera, od północy wodami Zatoki Gdańskiej, od
wschodu torami PKP i od południa aleją Płażyńskiego. Niniejsza granica analiz
wyznacza obszar, który funkcjonuje jako całość, jest ze sobą powiązany i stanowi
łącznie powierzchnię około 211,25 ha, która jest zamieszkana przez ponad 12,9 tyś.
osób.

GRANICE
ANALIZ
12 615 os.
211,25 ha

GRANICE
OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO

Il. 94. Granica obszaru zdegradowanego wraz z granicą analiz.

Brzeźno jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej
co sprawia, że posiada ponadlokalne przestrzenie publiczne jakimi są plaża i wody
Zatoki Gdańskiej. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy całego Gdańska jak i liczni,
szczególnie w sezonie letnim turyści. Brzeźno posiada także silne uwarunkowania
historyczne miejsca, które pierwotnie funkcjonowało jako sławny kurort
rekreacyjno - wypoczynkowy. Niestety po dawnej świetności pozostały już tylko
wspomnienia, ale do czasów dzisiejszych przetrwały fragmenty zabudowy
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uzdrowiska w centrum Brzeźna i strefie wejściowej na plażę oraz dwa założenia
zieleni tj. plac kuracyjny i Park im. J. J. Haffnera.
W północno-zachodniej części Brzeźna zachowało się również założenie
starej osady rybackiej, która jest niewykorzystaną szansą tej dzielnicy i
unikatowym miejscem w Gdańsku. Cały jej obszar powinien być objęty specjalną
polityką, której wdrożenie doprowadziłoby do odpowiednich przekształceń
funkcjonalnych i jakościowych, a docelowo do włączenia jej w istniejącą sieć
przestrzeni publicznych Brzeźna. W późniejszym okresie stara tkanka została
rozbudowana o założenia modernistycznych osiedli, z których główne to osiedle
przy ulicy Dworskiej oraz w kwartale ulic Łozy i Gałczyńskiego. Jednak nadal
historyczne założenie kuracyjne tworzy spójną strukturę, a nadal funkcjonujące i
chętnie odwiedzane kąpielisko miejskie świadczy o tradycji miejsca położonego
nad wodami Zatoki Gdańskiej.
4.2

Potencjały

Analizowany obszar posiada wiele potencjałów :
Potencjał nadmorskiego położenia:
a. tradycja miejsca związana z nadmorskim kurortem;
b. plaża i cieszące się coraz większą popularnością kąpielisko miejskie ;
c. początek lub koniec bardzo atrakcyjnego krajobrazowo ciągu pieszego
przebiegającego od główki wejścia do Portu Gdańsk tzw. „punktu
Humbolta” aż do granic miasta, składającego się z plaż i bulwarów
nadmorskich.
d. dwa urządzenia nawigacyjne zlokalizowane w parku i centrum
osiedlowym oraz latarnia na punkcie Humbolta związane z wejściem
statków do Portu Gdańsk, a jednocześnie mogące stanowić elementy
tożsamości miejsca.
Potencjał historyczny
e. zespół zdrojowy kurortu Brzeźno z zachowanym placem zdrojowym oraz
budynkiem Domu Zdrojowego możliwym do adaptacji na nowe funkcje;
f. układ ulic i zachowana w około 50% struktura zabudowy małych
ceglanych domków dawnej Osady Rybackiej, z charakterystycznymi
wąskimi uliczkami na zakończeniu których widać morze ;
g. atrakcyjny dla spacerowiczów Park J. J. Haffnera pokryty zielenią
nadmorską oraz posiadający dwa zabytki XIX - wiecznych budowli
wojskowych baterię plażową i portową;
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Potencjał inwestycyjny
h. duże tereny inwestycyjne, głownie po byłej oczyszczalni, zlokalizowane
na północ od ulicy Uczniowskiej planowane do przeznaczenia na nowe
inwestycje o funkcji mieszkaniowo-usługowej ;
i. dwa duże obszary inwestycyjne sąsiadujące z Brzeźnem od wschodu tzw.
Nowa

Letnica

i

planowane

powstanie

osiedla

mieszkaniowo-

usługowego. Natomiast od zachodu tzw. Nowe Brzeźno – funkcja
usługowa i mieszkaniowo - usługowa ;
Potencjał rekreacyjno - sportowy
j. zmodernizowany park J.J. Haffnera ze ścieżkami rowerowymi oraz
różnorodnym wyposażeniem rekreacyjno-sportowym;
k. możliwość odbudowy istniejącego kiedyś molo jako przedłużenie
głównego wejścia na plażę od strony zespołu kuracyjnego;
l. planowana marina jachtowa oraz przystanek tramwaju wodnego przy
w/w molo;
m. teren tzw. „Sadu Sąsiedzkiego” funkcjonujący obecnie jako teren
rekreacji i integracji mieszkańców zlokalizowany przy ulicy Gdańskiej.
n. „Zielony Ring” – analiza terenów zielonych pokazała możliwość
wytworzenia wokół Brzeźna zielonego ringu składającego się z istniejącej
i projektowanej zieleni publicznej, lasów oraz ogrodów działkowych.
Potencjał społeczny
o. działalnością Gdańskiego Archipelagu Kultury, którego budynek znajduje
się w północnej części tzw. „Sadu Sąsiedzkiego”;
p. dopływ nowych mieszkańców związany z powstającą zabudową
mieszkaniową;
q. aktywność mieszkańców w „Budżecie Obywatelskim”.

`
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Il. 95. Projekt wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego Portu Gdańsk (autor: Re-STUDIO, Studio R,
MIDI pracowania architektury).

Il. 96. Wygrana praca konkursowa propozycji adaptacji dawnego Domu Zdrojowego (autor: A.
Specht Architekt, ARCON Atelier).
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Dwa istotne potencjały zilustrowane powyżej są już w fazie projektowej, a ich
powstanie z całą pewnością stworzyłoby tzw.” funkcje magnesy”, które wzbogacają
przestrzeń publiczną i stanowią dodatkowe cele ruchu pieszego. Są to:
1. planowana przez Zarząd Portu Gdańsk budowa wielofunkcyjnego obiektu
kubaturowego na główce portu tzw. Punkcie Humbolta, w ramach
„Programu estetyzacji Portu Gdańsk”,
2. będące w fazie koncepcji plany adaptacji Domu Zdrojowego na nową
funkcję, poprzedzone konkursem architektonicznym.

Il. 97. Analiza potencjałów rozwojowych Brzeźna.

4.3

Diagnoza

W trakcie badań zdiagnozowano największe natężenie ruchu pieszego w
rejonie strefy wejściowej zespołu kuracyjnego, przystanków tramwajowych oraz
handlowego centrum osiedlowego wzdłuż ul. Gałczyńskiego. Ruch ten w
przeważającej części związany jest z aktywnościami koniecznymi typu zakupy, czy
korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej. Przyczyną braku aktywności
opcjonalnych w rejonie centrum jest brak urządzenia przestrzeni pomiędzy
sklepami, bardzo niska jakość techniczna i estetyczna budynków usługowych.
Występuje tu całkowity brak wyposażenia w małą architekturę.
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Aktywności opcjonalne typu spacer czy integracja społeczna występują jednak w
rejonie placu kuracyjnego, wejścia na plażę oraz parku J. J. Haffnera. Są one
szczególnie intensywne w sezonie letnim.
Silny ruch pieszy odbywa się także na osi związanej z przebiegiem tramwaju tj. ul.
Mazurskiej i Krasickiego oraz przystankami zlokalizowanymi w rejonie głównych
wejść na plażę.
Zauważalna w terenie większa ilość osób korzysta również z przystanku Dworska,
z którego prowadzi ciąg pieszy do wnętrza modernistycznego osiedla
zlokalizowanego przy ul. Dworskiej. Mieszkańcy korzystają też intensywnie z
terenu tzw. „Sadu Sąsiedzkiego” który służy im do codziennej rekreacji i integracji.
Pozostałe ulice – ciągi pn.-pd. jak ul. Dworska, Gdańska czy Kobieli charakteryzują
się ruchem mało intensywnym, ale są łącznikami pomiędzy stara i nową tkanką
Brzeźna.

Il. 98. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług.

W kolejnym etapie zbadano historyczny rozwój zagospodarowania całego
obszaru, gdzie na mapach uwidoczniono układ Zespołu Zdrojowego z jego
głównymi elementami Placem Kuracyjnym, Domem Zdrojowym i Halą Plażową. Ta
ostatnia już nie istnieje, a miejsce jej lokalizacji od lat czeka na inwestora, który
przywróci świetność temu atrakcyjnemu miejscu. Na mapie z lat 40-tych XX wieku
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widać również park J.J Haffnera z układem alejek i baterią plażową zachowanymi
do dzisiaj. Na tej mapie widać także, że Zespół zdrojowy rozbudowano o duży
obiekt Łazienek Plażowych.
Bardzo dobrze widoczny jest także zachowany układ ulic Osady Rybackiej. Mapy
pokazują, iż nie zmieniła swojego przebiegu i do dziś funkcjonuje główna droga
łącząca kurort Brzeźno z kurortem w Nowym Porcie – obecnie ul. Krasickiego.
Na starych pocztówkach i zdjęciach widać także tętniące życiem molo.

Il. 99. Analiza historycznego rozwoju struktury obszaru Brzeźna.

Do analiz włączono również wyniki ankiet internetowych (omawianych w pkt
V). Koncentracje odpowiedzi mieszkańców były zbieżne z wynikami badań
natężenia ruchu i jego typu. Centrum osiedlowe wzdłuż ulicy Gałczyńskiego
mieszkańcy wskazywali jako główną przestrzeń, w której: robią zakupy, integrują
się i korzystają z przystanków. Z tego względu najważniejsze dla mieszkańców jest
wyposażenie i urządzenie przestrzeni centrum, tak aby była przyjazna, wygodna i
bezpieczna dla pieszych.
Mieszkańcy równie często korzystają również, z przystanku w rejonie ulic
Mazurskiej i Północnej przy Osadzie Rybackiej.
Z kolei tereny bulwaru i plaż wzdłuż zatoki, teren parku J. J. Haffnera i tzw. „Sadu
Sąsiedzkiego” wskazywane były jako miejsca rekreacji na świeżym powietrzu i
integracji.
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Jako częste miejsce robienia zakupów wskazano również zlokalizowane przy ulicy
Gdańskiej (po jej wschodniej stronie) sklepy Biedronka i Lidl. Tu istotne jest
powiązanie ich przejściami pieszymi z osiedlami mieszkaniowymi zlokalizowanymi
po stronie zachodniej ulicy Gdańskiej. Potrzeba takich dodatkowych przejść
widoczna jest w ternie poprzez wydeptane ścieżki i dzikie przejścia przez tory
tramwajowe.

Il. 100. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych. Czerwonym kolorem oznaczono
główne koncentracje odpowiedzi na obszarze Brzeźna.

Powiązanie wszystkich wyników badań dało schemat funkcjonowania
przestrzeni publicznych oparty o:
•
•

•
•
•

wody Zatoki Gdańskiej i plażę, jako przestrzenie publiczne ponadlokalne;
usługowe centrum osiedlowe po południowej stronie ulicy Krasickiego wraz
z placem kuracyjnym i strefą wejściową do uzdrowiska, jako przestrzeń
główna, centralnie zlokalizowana w stosunku do całej dzielnicy;
oś - ciąg ulicy Mazurskiej i Krasickiego wraz z głównymi wejściami na plażę,
łącząca komunikację publiczną z plażą i centrum;
park im. J.J. Haffnera oraz tzw. „Sad sąsiedzki” jako rekreacyjne przestrzenie
zielone;
przestrzenie międzyblokowe w osiedlach mieszkaniowych przy ulicach Łozy
– Dunikowskiego – Gałczyńskiego oraz wzdłuż ulicy Dworskiej, jako lokalne
przestrzenie i ciągi międzyblokowe.
104

Il. 101. Schemat istniejących przestrzeni publicznych.

Każdy z wymienionych wyżej elementów strukturalnych systemu został
szczegółowo zdiagnozowany i oceniony, z podzieleniem na trzy rejony
projektowe pod roboczymi nazwami: 1. rejon centrum, 2. rejon Osady Rybackiej ,
3. rejon ulicy Dworskiej, 4. Rejon ulicy Łozy i Gałczyńskiego.

Il. 102. Podział na rejony projektowe.
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DIAGNOZA REJONU CENTRUM
1. STREFA WEJŚCIOWA UZDROWISKA I PLAC KURACYJNY

Pozytywy:
• intensywny ruch pieszy;
• kompozycja czytelna oparta na historycznych uwarunkowaniach;
• bliskość przystanków tramwajowych;
• wymienione nawierzchnie ciągów spacerowych;
• nowe oświetlenie i urządzenia: ławki, poidełko, kwiatony, stojak na rowery;
• planowana adaptacja i modernizacja Domu Zdrojowego.
Negatywy:
• brak elementów podnoszących atrakcyjność miejsca np. elementy wodne;
• niezagospodarowane tereny byłej Hali Plażowej.
BUDYNKI USŁUGOWE
PRZESTRZEŃ LOKALNA
PLAC KURACYJNY
STREFA WEJŚCIOWA UZDROWISKA
OBIEKT NAWIGACYJNY
(NABIEŻNIK)

2. CENTRUM OSIEDLOWE

Pozytywy:
•

intensywny ruch pieszy;

•

bogata oferta usługowa.

Negatywy:
•

brak czytelnej kompozycji;

•

b. słaba jakość urządzenia;

•

wymagane działania porządkujące przestrzeń oraz estetyzujące elewacje

Il.103. Diagnoza rejonu centrum.

istniejących budynków usługowych, bądź wprowadzenie nowej zabudowy;
•

wzbogacenie istniejących funkcji o szerszą ofertę usług gastronomicznych;

•

możliwość rozwoju usług hotelowych i apartamentowych;

•

obiekt nawigacyjny –

element związany z tematyką morską i mogący

stanowić o tożsamości miejsca.
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DIAGNOZA REJONU OSADY RYBACKIEJ
1. PRZEDŁUŻENIE AL. GEN. HALLERA

Pozytywy:
• intensywny ruch pieszy i dość różnorodna oferta usług gastronomicznych,
• urządzone nawierzchnie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
• szpaler drzew podkreślający kompozycję osi do morza.
Negatywy:
• słaba jakość estetyczna obiektów usługowych,
• działania wprowadzające nowe zagospodarowanie pojawiają się w
przestrzeni ale są lokalizowane w sposób swobodny i niespójny,
• kompozycja zachodniej części wejścia wymaga uczytelnienia i oraz
stworzenia spójnej koncepcji działań.
2. CIĄG UL. PÓŁNOCNEJ

Pozytywy:
• średnio intensywny ruch pieszy zw. z przystankiem tramwajowym, wejściem
na plażę i kościołem;
• zachowany układ dawnej osady rybackiej;
• akcje kulturotwórcze „ Święto ulicy Północnej”;
• Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego;
• przystanek tramwajowy ul. Mazurska.
Negatywy:
• brak urządzenia,
• bałagan komunikacyjny ciągu
pieszo-jezdnego ul. Mazurskiej.
BUDYNKI USŁUGOWE
PRZESTRZEŃ LOKALNA
ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY

Il. 104. Diagnoza rejonu Osady Rybackiej.
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DIAGNOZA REJONU ULICY ŁOZY I GAŁCZYŃSKIEGO
Pozytywy
• przestrzeń rekreacyjna;
• ruch pieszy mało intensywny zw. z rekreacją;
• ciąg pieszo-jezdny jako ważne powiazanie ul. Gałczyńskiego i Łozy;
• lokalizacja pojedynczych urządzeń zabaw dla dzieci;
• czytelna kompozycja osiedla z dużym, ogólnodostępnym terenem
rekreacyjnym wewnątrz układu osiedla.
Negatywy
• przestrzeń międzyblokowa odbierana przez pieszego jako rozległa i pusta
zdominowana przez samochody;
• brak punktu centralnego urządzanego dla
wypoczynku i rekreacji
mieszkańców;
• brak Inicjatyw lokalnych dla urządzenia przestrzeni;

PRZESTRZEŃ LOKALNA

WAŻNE POWIĄZANIE ULIC GAŁCZYŃSKIEGO I ŁOZY

Il. 105. Diagnoza rejonu ulicy Łozy i Gałczyńskiego.

DIAGNOZA REJONU ULICY DWORSKIEJ
Pozytywy
• główne dojście do komunikacji miejskiej dla mieszkańców południowej
części Brzeźna,
• przestrzeń istniejąca związana z funkcją handlową i kulturalną,
• ruch pieszy średnio intensywny,
• lokalizacja akademika Politechniki Gdańskiej , fili biblioteki miejskiej oraz
klubu osiedlowego,
• inicjatywy lokalne dla urządzenia przestrzeni.
Negatywy
• brak urządzenia przestrzeni typu meble miejskie skłaniających do
zatrzymania,
• wymagana estetyzacja elewacji,
• zieleń mało zadbana, wymaga urządzenia
• i nowych nasadzeń.
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BUDYNKI USŁUGOWE

PRZESTRZEŃ LOKALNA

Il. 106. Diagnoza rejonu ulicy Dworskiej.

4.4

Uwarunkowania i rekomendacje społeczne

Dzielnicę zamieszkuje 12 619 osób. Na przestrzeni ostatnich lat stale spada
liczba ludności zamieszkującej dzielnicę, która charakteryzuje się ujemnym saldem
migracji, które w roku 2016 wynosiło -3,9 osób na 1000 mieszkańców dzielnicy
oraz ujemnym przyrostem naturalnym, który w roku 2016 wyniósł -3,6. Większość
mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią kobiety – 53,5%,
mężczyźni stanowią natomiast 46,5%. Znaczną część mieszkańców dzielnicy to
osoby starsze. Osoby powyżej 60 roku życia stanowią 32 % mieszkańców dzielnicy.
W roku 2016 korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Gdańsku było 350 osób, co stanowiło 2,8% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej
wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom Brzeźna
zaliczyć należy przede wszystkim: niepełnosprawność – 46 %, długotrwała lub
ciężka choroba – 25,7%, bezrobocie – 14,6%.7
Wyposażenie dzielnicy w infrastrukturę społeczną (placówki oświatowe,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje kultury, świetlice, placówki
wsparcie dziennego, centra lokalne, domy dziennego pobytu) plasuje się na
średnim poziomie. Nie odbiega w znaczny sposób od pozostałych obszarów GPL.
Zauważalnymi problemami społecznymi w dzielnicy są :
• uzależnienie od alkoholu,
• brak podmiotów ekonomii społecznej aktywizujących mieszkańców
zarówno zawodowo jak i społecznie,

7

Diagnoza (…) op. cit.
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• niska dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego (brak nowych firm,
niedostateczna liczba nowych miejsc pracy),
• brak programu łączącego i koordynującego opiekę zdrowotną i społeczną
nad osobami w podeszłym wieku ,
• bardzo mały dostęp do lekarzy geriatrów (w 2013 r. zlikwidowano
funkcjonującą w dzielnicy przychodnię geriatryczną).
Ponadto obserwuje się małe zaangażowanie mieszkańców w samodzielne
rozwiązywanie problemów, duże trudności w adaptacji do zmian i brak otwartości
na innowacje zmieniające jakość życia.
Wskazanym kierunkiem działań prowadzących do rozwiązania wyżej
opisanych problemów jest intensywna praca socjalna skutkująca wychodzeniem z
systemu pomocy społecznej oraz podjęciem zatrudnienia i uzyskiwaniem
własnych dochodów przez osoby objęte opieką.
Pomimo w/w problemów dzielnica Brzeźno posiada duży potencjał
społeczny przejawiający się aktywnością mieszkańców w Budżecie Obywatelskim,
a także turystyczny (położenie w pasie nadmorskim) stwarzający możliwość
zatrudnienia w okresie letnim.
•
•

•
•

Rekomendacje społeczne dla dzielnicy polegają na:
zwiększeniu dostępności do usług profilaktycznych i terapeutycznych w
obszarze uzależnienia od alkoholu,
rozszerzenie działalności domu sąsiedzkiego poprzez m.in. zintegrowanie
działań zdrowotnych i społecznych w długoterminowej opiece nad osobami
starszymi,
rozszerzenie oferty działań wspierających, usamodzielniających i
aktywizujących osoby starsze
zbudowanie oferty wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Do rekomendacji o charakterze inwestycyjnym należą:
• remont i adaptacja domu sąsiedzkiego pod nowe funkcje rozszerzające
dotychczasową działalność o dzienny dom pobytu dla osób starszych, z
niepełnosprawnościami oraz zburzeniami psychicznymi,
• adaptacja starego kortu przy domu sąsiedzkim pod teren rekreacyjny.
W wyniku badań jakości życia w Gdańsku (2016 r.)8 Brzeźno zostało
sklasyfikowane poniżej średniej ogólnego wskaźnika jakości życia, jednakże wyżej
niż obszary opracowania Stogów oraz Przeróbki.

8

Badania (…) op. cit.
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4.5

Kierunki rozwoju i wytyczne do projektów

Diagnoza wszystkich elementów struktury wraz z analizą wyników ankiety
internetowej pozwoliła na ustalenie braków w układzie oraz potencjałów rozwoju.
Wszystkie te analizy pozwoliły

nakreślić

schemat

kierunków

rozwoju

przestrzeni publicznych.

Il. 107. Szkic koncepcyjny układu lokalnych przestrzeni publicznych Brzeźna (autor ARM).

Najważniejsze działania zostały opisane następująco:
1. Rozwój centrum osiedlowego wraz z strefą wejściową do uzdrowiska
i placem kuracyjnym;
2. Wzmocnienie osi Mazurska/Puławskiego – Krasickiego związanej z
przebiegiem komunikacji oraz ruchami mieszkańców pomiędzy
przystankami, a także łączącej wszystkie wejścia na plażę;
3. Podkreślanie kompozycji i charakteru głównych wejść na plażę;
4. Uczytelnienie powiązań północ – południe;
5. Włączenie do systemu przestrzeni lokalnych międzyblokowych;
6. Podkreślanie i uczytelnianie tzw.„ zielonego ringu ”.
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Il. 108. Schemat kierunków rozwoju przestrzeni publicznych Brzeźna.

W kolejnym etapie na bazie wskazanego wcześniej podziału na rejony
projektowe stworzono wytyczne do projektów przestrzeni publicznej.
WYTYCZNE DLA REJONU CENTRUM
•

Uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowej bądź wprowadzenie nowej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z parterem usługowym (preferencje
dla funkcji gastronomicznej);

•

Nowy plac po południowej stronie ul. Krasickiego kontynuujący kompozycję
placu kuracyjnego z elementem wodnym;

•

Wyposażenie przestrzeni pieszych w ławki, oświetlenie nową posadzkę
placu i ciągów pieszych nasadzenia zieleni oraz elementów zw. z wodą i
sztuką;

•

Urządzenie skweru wypoczynkowego po południowej stronie ulicy
Gałczyńskiego jako przedpola dla nabieżnika;

•

Likwidacja 16 miejsc postojowych i urządzenie nowych wzdłuż ulicy
Portowców i Gałczyńskiego oraz na tyłach pawilonów ( we wskazanych na
rys. miejscach);

•

Wprowadzenie dodatkowych wyniesionych przejść pieszych na ul.
Gałczyńskiego;

•

Uczytelnienie i wzmocnienie wskazanych powiązań pieszych poprzez
odpowiednie zagospodarowanie.
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•

Istnieje

potrzeba

zagospodarowania

i

zasadność

przestrzennego

sporządzenia
dla

miejscowego

centrum

planu

usługowego

po

południowej stronie ulicy Krasickiego.

Il. 109. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu centrum.

Il. 110. Analiza kompozycyjna – centrum osiedlowe, strefa wejściowa uzdrowiska i Plac Kuracyjny.
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Il. 111. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie centrum (autor ARM).

WYTYCZNE DLA REJONU OSADY RYBACKIEJ
•

Istnieje zasadność objęcia tego obszaru specjalną polityką, której wdrożenie
doprowadziłoby

do

odpowiednich

przekształceń

funkcjonalnych

i

jakościowych;
•

Możliwe

uzupełnienie

istniejącej

zabudowy

zgodnie

z

wytycznymi

konserwatorskimi;
•

Dopuszczenie rozbudowy w ograniczonym zakresie (utrzymującej typ i
charakter istniejących domków rybackich) i adaptacja na funkcję usługową;

•

Wprowadzenie dominant kompozycyjnych w formie małych placów
uatrakcyjniających

przestrzeń

Osady

Rybackiej

np.

plac/skwer

na

skrzyżowaniu ulic Wczasy i Północnej, Łamanej i Północnej oraz przy ulicy
Brzeźnieńskiej;
•

Wyposażenie przestrzeni pieszych w ławki, oświetlenie nową posadzkę
placów i ciągów pieszych, lokalizacja elementów zw. z wodą i sztuką;

•

Reorganizacja ruchu na wszystkich uliczkach prostopadłych do morza np.
jako ciągi pieszo-jezdne z priorytetem ruchu pieszego (zakaz ruchu za
wyjątkiem mieszkańców, służb porządkowych i dostaw w wyznaczonych
godzinach oraz zakaz zatrzymywania i postoju);
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Il. 112. Wytyczne kompozycyjno - funkcjonalne dla dawnej osady rybackiej.

Il. 113. Wytyczne kształtowania ulicy Północnej oraz szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni
(autor AB/ARM).
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Il. 114. Wytyczne kształtowania ulicy Północnej oraz szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni
(autor ARM).

WYTYCZNE DLA NOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ULICY MAZURSKIEJ
Ważną osią komunikacyjną Brzeźna jest ulica Mazurska związana z
przebiegiem linii tramwajowej w kierunku Wrzeszcza i Środmieścia. Tory
tramwajowe zostały tu niefortunnie poprowadzone bardzo blisko domów
mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Mazurskiej. Z powodu dużego
dyskomfortu mieszkańców związanego z hałasem i drganiami od przejeżdżającego
tramwaju oraz „bałaganu komunikacyjnego”, który panuje obecnie na jezdni
niezbędne jest wprowadzenie szeregu działań zmierzających do poprawy
istniejącej

sytuacji.

Jedną

z

pięciu

propozycji

niniejszego

studium

jest

wprowadzenie zielonego torowiska z traw lub rozchodników, które z jednej strony
wygłuszy odgłosy przejeżdżającego tramwaju, a z drugiej poprawi estetykę
zaniedbanej ulicy. W rejonie Osady Rybackiej istnieją dwa przystanki. Jeden z nich
zlokalizowany jest na początku ulicy Północnej, która stanowi trzon układu
urbanistycznego osady i prowadzi do morza. Wprowadzenie przystanku
wiedeńskiego czyli likwidacja barierek i wyniesienie przestrzeni pomiędzy wiatą
przystankową, kioskiem i przystankiem jako priorytetu ruchu pieszego jest
również istotną zmianą jakiej wymaga ulica Mazurska.
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Il. 115. Wytyczne dla nowego zagospodarowania ulicy Mazurskie

Il. 116. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni ulicy Mazurskiej (autor ARM).
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WYTYCZNE DLA REJONU ULICY DWORSKIEJ
Poniżej
przedstawiono
pięć
wytycznych
projektowych
do
nowego
zagospodarowania rejonu:
• Estetyzacja oraz możliwa rozbudowa zespołu handlowo-usługowego na
wjeździe od Al. Gen Hallera i przystanku Dworska;
• Stworzenie atrakcyjnego ciągu pieszego w ul. Dworskiej łączącego obszary
przystanek Dworska z usługami i tzw. „Sadem sąsiedzkim”;
• Wytworzenie w miejscu załamania ulicy Dworskiej nowego rynku, placu
dzielnicowego oraz rozbudowa i estetyzacja pasażu handlowo-usługowego
(powiązanie z funkcjami administracji i rekreacji);
• Stworzenie atrakcyjnych ciągów pieszych łączących obszar nowego rynku z
tzw. „Sadem Sąsiedzkim”;
• Urządzenie tzw. „Sadu Sąsiedzkiego” oraz możliwość powstania zabudowy
zw. z funkcją sportową np. hal sportowych lub basenu dzielnicowego z
parkingiem.

Il. 117. Wytyczne kształtowania rejonu ulicy Dworskiej (autor Artur Budziak).

Il. 118. Wytyczne (autor AB) oraz szkic koncepcyjny kształtowania ciągu ulicy Dworskiej (autor ARM).
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Il. 119. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni Nowego Rynku oraz Placu Dzielnicowego
(autor AB/ ARM).

PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO DLA TERENU TZW. „SADU SĄSIEDZKIEGO

Il. 120. Proponowany podział funkcjonalny tzw. „Sadu Sąsiedzkiego”.

STREFA LOKALIZACJI ZABUDOWY USŁUGOWEJ – możliwość lokalizacji funkcji

związanej z rekreacją i sportem np. Hale sportowe, basen, kryte lodowisko,
squash itp.
STREFA SADU - zachowanie zadrzewienia i układu ścieżek w sadzie, łąka

piknikowa, możliwość organizacji imprez integracyjnych. Proponowane
wyposażenie: ławki, leżaki, ścieżki piaskowe lub szutrowe, oświetlenie.
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STREFA PARKOWA

– rekreacja i sport pod chmurką. Proponowane

wyposażenie: ławki, ciągi piesze utwardzone, oświetlenie, plac zabaw,
siłownia, górka saneczkowa.
STREFA SPORTOWA - boisko wielofunkcyjne, mini skate park, mini golf, park

linowy itp. Urządzenia do zabaw dla dzieci starszych i młodzieży.

Il. 121. Szkic koncepcyjny kształtowania strefy parkowej (autor ARM).

Il. 122. Szkic koncepcyjny kształtowania strefy sadu (autor ARM).
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Il. 123. Szkic koncepcyjny kształtowania strefy sadu (autor ARM).

WYTYCZNE DLA REJONU ULIC ŁOZY / GAŁCZYŃSKIEGO
Na potrzeby kompleksowego rozwiązania większości problemów jakie istnieją na
terenie blokowiska, m.in.: wydzielenie działek przynależnych do budynków,
urządzenie miejsc postojowych i wydzielenie wspólnego terenu rekreacyjnego, w
BRG przygotowano trzy propozycje zagospodarowania.
WARIANT I
•
•
•
•

wydzielonych terenów przynależnych do zabudowy mieszkaniowej,
około 1000 urządzonych miejsc postojowych
dla samochodów
mieszkańców,
zespoły parkingów zlokalizowano we wnętrzach urbanistycznych,
zagospodarowanie
ogólnodostępnego
skweru
osiedlowego
ukierunkowane na funkcje sportowe (boiska dla dzieci i młodzieży).

Il. 124. Proponowane zagospodarowanie wnętrza kwartału – wariant I (autor JN i AB).
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WARIANT II
•
•
•
•

4 wydzielone tereny przynależne do zabudowy mieszkaniowej,
około 600 urządzonych miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców,
zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych stanowią parkingi i niewielkie
tereny zieleni rekreacyjnej,
zagospodarowanie
ogólnodostępnego
skweru
osiedlowego
ukierunkowane na funkcje rekreacyjne (place zabaw dla dzieci, strefy
wypoczynku, plac z fontanną).

Il. 125. Proponowane zagospodarowanie wnętrza kwartału – wariant II (autor JN i AB).

WARIANT III
•
•
•
•

4 wydzielone tereny przynależne do zabudowy mieszkaniowej,
około 800 urządzonych miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców
zlokalizowano poza wnętrzami zabudowy mieszkaniowej na jej obrzeżach,
zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych stanowią tereny zieleni
rekreacyjnej wraz z urządzeniami sportowymi,
zagospodarowanie
ogólnodostępnego
skweru
osiedlowego
ukierunkowane na funkcje rekreacyjne (place zabaw dla dzieci, strefy
wypoczynku, plac z fontanną).
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Il. 126. Proponowane zagospodarowanie wnętrza kwartału – wariant III (autor JN i AB).

Il. 127. Proponowane zagospodarowanie wspólnego terenu rekreacyjnego wewnątrz kwartału dla
wariantu I i II ( autor JN ).

123

4.6

Podsumowanie wizja i etapowanie

WIZJA
Rysunek poniżej przedstawia docelowy układ – wizję ciągu przestrzeni
lokalnych Brzeźna. Pokazano tu przestrzenie istniejące, w których proponuje się
nowocześnie urządzone skwery i place oraz ciągi piesze umożliwiające stworzenie
spójnego układu przestrzeni publicznych. Wszystkie wskazane elementy są
wzajemnie powiązane, tak aby tworzyły możliwie najkrótsze połączenia pomiędzy
ważnymi celami ruchu mieszkańców .
Cały układ bazuje na idei wzmocnienia dzielnicy Brzeźno, jako atrakcyjnego
kąpieliska miejskiego, którego klimat jest wyjątkowy i unikatowy w skali miasta.
Przywrócenie świetności dawnego kurortu jakim było Brzeźno i rozszerzenie oferty
usług związanych z turystyką.
Jeżeli chodzi o przestrzenie międzyblokowe to koncepcja zakłada
wprowadzenie zagospodarowania usprawniającego ruch pieszy, a tym samym
poprawiającego jakość życia mieszkańców.
Cytując światowego eksperta tworzącego miasta i miejsca dla ludzi Jana Gehla:
„Dobra przestrzeń publiczna i dobry system transportu miejskiego są jak brat i
siostra. (…) Trzeba móc dojść tam dokąd zmierzamy - wygodnie, bezpiecznie, w
atrakcyjnym i interesującym otoczeniu.” ( 2009 r.)

Il. 128. Wizja systemu lokalnych przestrzeni publicznych na obszarze Brzeźna ( autor ARM ).

124

ETAPOWANIE
Kluczowe do realizacji w pierwszej kolejności są dwie przestrzenie tj. tzw.
„Sad Sąsiedzki” oraz zagospodarowanie ulicy Północnej. Argumentem za takim
wskazaniem są małe nakłady finansowe, które trzeba ponieść w związku z ich
urządzeniem oraz wiele programów miejskich z których Rada Dzielnicy mogłaby
się starać o fundusze. Nowe wyposażenie tych miejsc da nową jakość, której
potrzeba na obszarze Brzeźna jest ogromna.
Proponowane zagospodarowanie strefy wejściowej do kurortu można
zrealizować na podstawie obowiązującego planu. Proponuje się konkurs na
zagospodarowanie i urządzenie nowego placu w centrum oraz konkursy na
wygląd elementów wodnych i związanych ze sztuką.
Część południowa centrum dzielnicowego czyli tereny wzdłuż ulicy
Gałczyńskiego są obecnie bez planu. Wskazane byłoby podjęcie planu zgodnie z
wytycznymi niniejszego studium i wprowadzenie wskazanych w opracowaniu
elementów planistycznych.
Realizacja i urządzenie ciągów pieszych pn-pd może częściowo nastąpić na
podstawie obowiązujących lub procedowanych planów miejscowych. Natomiast
tam gdzie planów nie ma realizacja nastąpi na podstawie decyzji.
Jeżeli chodzi o rekreacyjne przestrzenie międzyblokowe typu „Sad Sąsiedzki”
istnieje możliwość realizacji z programów i konkursów pilotowanych przez miasto
oferujących wspólnotom mieszkaniowym pomoc w nowym zagospodarowaniu
własnych podwórek, bądź wniosków do „Budżetu Obywatelskiego”.
Na terenach rozwojowych po byłej oczyszczalni (pomiędzy ulicą Uczniowską
a Gdańską), w południowej części dzielnicy wskazana jest kontynuacja powiazań
pieszych wynikających z istniejącej struktury zabudowy. Istotna jest także
kontynuacja i rozwój tzw. „ zielonego ringu” poprzez zaproponowanie w nowej
zabudowie zielonych powiązań pieszych oraz nowych terenów zieleni
rekreacyjnej.
Istotne jest, także urządzenie odcinka alei gen. J. J. Halllera od ul.
Płażyńskiego do morza jako alei asymetrycznej z szerokim ciągiem pieszym po
prawej stronie, będącej kontynuacją istniejącej kompozycji jej wcześniejszego
odcinka.
Dla planowanej ulicy tzw. Nowej Gdańskiej wskazane byłoby urządzenie jej
jako alei nawiązując do alei gen. J. J. Halllera.
Obszar Brzeźna jest również predysponowany do wprowadzenia
„spersonalizowanego” projektu mebli miejskich, oświetlenia czy systemu
informacji graficznej.

125

Il. 129. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych (autor
ARM).
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5. Schemat struktury przestrzeni publicznych w Gdańsku (kolor pomarańczowy:
pasmo miejskie, kolor niebieski: pasmo wodne, kolor różowy: zwornik-serce
miasta, kolor zielonkawy: Trójmiejski Park Krajobrazowy, kolor granatowy: główne
powiązania poprzeczne, kolor czerwony: lokalne przestrzenie publiczne), str.10
6. Schemat struktury przestrzeni publicznych w Gdańsku, str.11
7. Przykład odpowiedzi udzielonych w ankiecie przez mieszkańców Stogów
Mieszkaniowych w roku 2017, str.12
8. Podsumowanie graficzne wyników obu edycji ankiety na przykładzie Stogów
Mieszkaniowych – większe koncentracje znaczników wskazują
na rejony
występowania ważniejszych przestrzeni publicznych osiedla, wskazanych do
urządzenia, str.13
9. Schemat metody badań przestrzeni publicznych, str.14
10. Granica obszaru zdegradowanego Stogi Mieszkaniowe, str.17
11. Projekt koncepcyjny modernizacji nabrzeża Martwej Wisły na zlecenie Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdańska, autorstwa Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o. , str.19
12. Analiza potencjałów rozwojowych Stogów Mieszkaniowych, str.20
13. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług na Stogach, str.21
14. Analiza historycznego rozwoju Stogów, str. 21 i 22
15. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych na obszarze osiedla Stogi,
str.23
16. Schemat istniejących przestrzeni publicznych osiedla Stogi, str.24
17. Podział na rejony projektowe - Stogi, str.25
18. Diagnoza rejonu ul. Stryjewskiego, str.26
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19. Diagnoza rejonu kościoła i Pustego Stawu, str.27
20. Diagnoza rejonu przystani przy ulicy Tamka, str.28
21. Diagnoza osi północ-południe , str.29
22. Szkic koncepcyjny (ideowy) układu lokalnych przestrzeni publicznych na Stogach
Mieszkaniowych (autor: Anna Fikus-Wójcik), str.32
23. Schemat kierunków rozwoju przestrzenie publicznych – Zielone Stogi (autor AFW),
str.33
24. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Stryjewskiego (autor AFW), str.34
25. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni przy. ul. Stryjewskiego (autor AFW),
str.35
26. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu kościoła i Pustego Stawu (autor AFW),
str.36
27. Ogólne wytyczne projektowe dla planowanego cmentarza (autor AFW), str.37
28. Koncepcja kształtowania skrzyżowania ul. Kormoranów i Kruczej (autor AFW),
str.38
29. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu przystani, str.39
30. Koncepcja kształtowania ul. Tamka i sąsiadującej zabudowy ( autor AFW), str.40
31. Ogólne wytyczne projektowe dla osi Pn-Pd (autor AFW), str.41
32. Koncepcja kształtowania małego placu przy ul. Szpaki i Stryjewskiego oraz wlotu ul.
Hożej w ul. Stryjewskiego ( autor AFW), str.42
33. Wizja ciągu lokalnych przestrzeni publicznych Stogów (autor AFW), str.43
34. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych
(autor AFW), str.44
35. Koncepcja zagospodarowania wnętrz kwartałów z wytworzeniem zielonego ciągu
spacerowego w osi w-z (autor AFW), str.45
36. System zieleni ogólnodostępnej na Stogach (autor AFW), str.45
37. Koncepcja kształtowania wnętrza międzyblokowego, przykład zielonego ciągu w
kwartale Hoża-Pawia-Tamka (autor AFW), str.46
38. Granica obszaru zdegradowanego Przeróbka Mieszkaniowa wraz z granicą analiz,
str.47
39. Analiza potencjałów rozwojowych Przeróbki Mieszkaniowej, str.48
40. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług - Przeróbka, str.49
41. Analiza historycznego rozwoju Przeróbki, str.50
42. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych rejonu Przeróbki, str. 51
43. Schemat istniejących przestrzeni publicznych osiedla Przeróbka, str.52
44. Podział na rejony projektowe – Przeróbka, str.52
45. Diagnoza rejonu skweru, str.53
46. Diagnoza rejonu pętli, str.54
47. Diagnoza rejonu Nabrzeża Szyprów, str.55
48. Diagnoza osi północ-południe, str.56
49. Szkic koncepcyjny układu lokalnych przestrzeni publicznych na Przeróbce
Mieszkaniowej (autor: AFW), str.58

129

50. Schemat kierunków rozwoju przestrzenie publicznych – Zielone Stogi (autor AFW),
str.59
51. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu skweru, str.61
52. Koncepcja zagospodarowania skweru na bazie ogólnych wytycznych –
proponowane rozwiązania, str.61
53. Koncepcja kształtowania ciągu pieszo-jezdnego i skweru (autor AFW), str.62
54. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu pętli, str.63
55. Koncepcja kształtowania pętli tramwajowej jako ogólnodostępnego skweru (autor
AFW), str.63
56. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu Nabrzeża Szyprów, str.64
57. Propozycja programu funkcjonalnego (podział na trzy strefy), str.65
58. Koncepcja kształtowania placu na skrzyżowaniu ul. Krynicznej i Siennej z
propozycją umieszczenia akcentu w postaci pomnika flisaka (autor AFW), str.65
59. Koncepcja kształtowania ciągu wzdłuż osi pn-pd (autor AFW), str.66
60. Wizja ciągu lokalnych przestrzeni publicznych Przeróbki (autor AFW), str.67
61. Koncepcja kształtowania ul. Siennej jako bezpiecznego dojścia do szkoły (autor
AFW), str.68
62. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych
(AFW), str.69
63. Sytuacja planistyczna – Przeróbka Mieszkaniowa, str.70
64. Granica obszaru zdegradowanego Angielska Grobla wraz z granicą analiz, str.71
65. Potencjały rozwojowe Angielskiej Grobli, str.73
66. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług – Angielska Grobla,
str.75
67. Analiza historycznego rozwoju struktury obszaru Angielskiej Grobli (1822 i 1908 r.),
str.75
68. Analiza historycznego rozwoju struktury obszaru Angielskiej Grobli (1912 i 1940
r.), str.76
69. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych dotyczące Angielskiej Grobli,
str.77
70. Schemat istniejących przestrzeni publicznych - Angielska Grobla, str.78
71. Podział na rejony projektowe – Angielska Grobla, str.78
72. Diagnoza ul. Długie Ogrody (rejon ul. Szafarnia i Św. Barbary oraz rejon Bramy
Żuławskiej i ul. Seredyńskiego ), str.79
73. Szkic koncepcyjny układu lokalnych przestrzeni publicznych na Angielskiej Grobli
(autor ARM), str.81
74. Schemat kierunków rozwoju przestrzeni publicznych – Angielska Grobla (autor
ARM), str.82
75. Podział na rejony projektowe – Angielska Grobla, str.83
76. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Szafarnia i Św. Barbary, str.84
77. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie ul. Szafarnia i Św. Barbary
(autor ARM), str.84
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78. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie ul. Św. Barbary (autor ARM),
str.85
79. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu Bramy Żuławskiej, str.86
80. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie Bramy Żuławskiej (autor
ARM), str.86
81. Fotografie dawnego zagospodarowania ulicy Długie Ogrody (źródło GZDiZ), str.87
82. Szkic etapów przywracania poszczególnych odcinków ulicy Długie Ogrody pieszym,
str.87
83. Schemat nowej organizacji ruchu do wariantu wyjściowego dla ul. Długie Ogrody,
str.88
84. Koncepcja GZDiZ nowego zagospodarowania ulicy Długie Ogrody (źródło GZDiZ),
str.89
85. Schemat nowej organizacji ruchu do etapu I dla ul. Długie Ogrody, str.90
86. Schemat nowej organizacji ruchu do etapu II dla ul. Długie Ogrody, str.90
87. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Łąkowej, str.91
88. Koncepcja kształtowania przestrzeni rejonu ulicy Łąkowej (autor ARM), str.92
89. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu ul. Na Stępce, str.93
90. Koncepcja kształtowania przestrzeni rejonu ulicy Na Stępce (autor ARM), str.93
91. Wytyczne do projektu mpzp Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych
pokazane na koncepcji inwestorskiej (autor: ARC-ML Architects/Designers), str.94
92. Wizja ciągu lokalnych przestrzeni publicznych na analizowanym obszarze
Angielskiej Grobli (autor ARM), str.95
93. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni publicznych
(autor ARM), str.96
94. Granica obszaru zdegradowanego Brzeźno – Osada Rybacka wraz z granicą analiz,
str.97
95. Projekt wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego Portu Gdańsk (autor: Re-STUDIO,
Studio R, MIDI pracowania architektury), str.100
96. Wygrana praca konkursowa propozycji adaptacji dawnego Domu Zdrojowego
(autor: A. Specht Architekt, ARCON Atelier), str.100
97. Analiza potencjałów rozwojowych Brzeźna, str.101
98. Analiza natężenia ruchu pieszego wraz z inwentaryzacją usług – Brzeźno, str.102
99. Analiza historycznego rozwoju struktury obszaru Brzeźna, str.103
100. Zestawienie wyników obu edycji ankiet internetowych na obszarze Brzeźna,
str.104
101. Schemat istniejących przestrzeni publicznych osiedla Brzeźno, str.105
102. Podział na rejony projektowe – Brzeźno, str.105
103. Diagnoza rejonu centrum, str.106
104. Diagnoza rejonu Osady Rybackiej, str.107
105. Diagnoza rejonu ulicy Łozy i Gałczyńskiego, str.108
106. Diagnoza rejonu ulicy Dworskiej, str.109
107. Szkic koncepcyjny układu lokalnych przestrzeni publicznych Brzeźna (autor ARM),
str.111
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108. Schemat kierunków rozwoju przestrzeni publicznych Brzeźna, str.112
109. Ogólne wytyczne projektowe dla rejonu centrum, str.113
110. Analiza kompozycyjna – centrum osiedlowe, strefa wejściowa uzdrowiska i Plac
Kuracyjny, str. 113
111. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni w rejonie centrum (autor ARM),
str.114
112. Wytyczne kompozycyjno - funkcjonalne dla dawnej osady rybackiej str.115
113. Wytyczne kształtowania ulicy Północnej oraz szkic koncepcyjny kształtowania
przestrzeni (autor AB/ARM), str.116
114. Wytyczne kształtowania ulicy Północnej oraz szkic koncepcyjny kształtowania
przestrzeni (autor ARM), str.117
115. Wytyczne dla nowego zagospodarowania ulicy Mazurskiej, str.117
116. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni ulicy Mazurskiej (autor ARM), str.117
117. Wytyczne kształtowania rejonu ulicy Dworskiej (autor Artur Budziak), str.118
118. Wytyczne (autor AB) oraz szkic koncepcyjny kształtowania ciągu ulicy Dworskiej
(autor ARM), str.118
119. Szkic koncepcyjny kształtowania przestrzeni Nowego Rynku oraz Placu
Dzielnicowego (autor AB/ ARM), str.119
120. Proponowany podział funkcjonalny tzw. „Sadu Sąsiedzkiego”, str.119
121. Szkic koncepcyjny kształtowania strefy parkowej (autor ARM), str.120
122. Szkic koncepcyjny kształtowania strefy sadu (autor ARM), str.120
123. Szkic koncepcyjny kształtowania strefy sadu (autor ARM), str.121
124. Proponowane zagospodarowanie wnętrza kwartału – wariant I (autor JN i AB),
str.121
125. Proponowane zagospodarowanie wnętrza kwartału – wariant II (autor JN i AB),
str.122
126. Proponowane zagospodarowanie wnętrza kwartału – wariant III (autor JN i AB),
str.123
127. Proponowane zagospodarowanie wspólnego terenu rekreacyjnego wewnątrz
kwartału dla wariantu I i II ( autor JN ), str.123
128. Wizja systemu lokalnych przestrzeni publicznych na obszarze Brzeźna ( autor
ARM ), str.124
129. Etapowanie realizacji poszczególnych elementów systemu przestrzeni
publicznych (autor ARM), str.126
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XII. Spis załączników
1. Prezentacja „Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Stogi Mieszkaniowe”
(dostępna na stronie www.brg.gda.pl)
2. Prezentacja „Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Przeróbka Mieszkaniowa”
(dostępna na stronie www.brg.gda.pl)
3. Prezentacja „Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Angielska Grobla” (dostępna
na stronie www.brg.gda.pl)
4. Prezentacja „Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Brzeźno – Osada Rybacka”
(dostępna na stronie www.brg.gda.pl)
5. Uchwała Rady Dzielnicy Przeróbka Nr XXX/35/2017 z dnia 28 listopad 2017r.
6. Uchwała Rady Dzielnicy Śródmieście Nr XXXII/48/2018 z dnia 10 stycznia
2018r.
7. E-mail z informacją od Rady Dzielnicy Brzeźno.
Rada Dzielnicy Stogi nie przedstawiła swojej opinii.
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DYREKTOR BIURA
KOORDYNATOR PROGRAMU OPERACYJNEGO PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
GENERALNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Edyta Damszel - Turek

ZESPÓŁ AUTORSKI
dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik
mgr inż. arch. Agnieszka Rózga- Micewicz

WSPÓŁPRACA
Zagadnienia społeczne
Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic
Zespół Wsparcia Projektowego
mgr inż. arch. Artur Budziak
mgr inż. arch. Julia Nowosielecka
Zespół Transportu
mgr inż. Joanna Kuchnowska
mgr inż. Aneta Woch
mgr inż. Judyta Rychlewska
Zespół Programowania Urbanistycznego
mgr Alicja Wołczak
mgr Anna Gralewska
mgr Justyna Przeworska

134

Załącznik nr 5
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Załącznik nr 6
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Załącznik nr 7
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