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StOPPy - CEL OPRACOWANIA

Cele nadrzędne:
- podniesienie jakości życia w Gdańsku,
- wyznaczenie przestrzeni publicznych, stanowiących obszar , o którym mowa
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- stworzenie wytycznych do projektów realizowanych w przestrzeniach publicznych.
Cele podstawowe (dla przestrzeni publicznych bez publicznych terenów zielonych, wodnych i plaż):

- metodologia pracy na przestrzeniami publicznymi,
- wizja rozwoju i model przestrzeni publicznych Gdańska,
- struktura przestrzeni publicznych,
- przestrzenie priorytetowe, ocena ich jakości i kierunki przekształceń.

StOPPy 2012 - TEORIA

Definicja przestrzeni publicznych:

- DOBRO WSPÓLNE
- POWSZECHNIE DOSTĘPNA
- ISTOTNY ELEMENT STRUKTURY MIASTA
- SPRZYJAJĄCA KONTAKTOM SPOŁECZNYM
I SPOŁECZNEJ RÓŻNORODNOŚCI
- TWORZĄCA WARUNKI DO REALIZACJI POTRZEB I ASPIRACJI
METODOLOGIA
INSPIRACJE

DIAGNOZA:
OCENA
SWOT

WIZJA
WYTYCZNE

MPZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG (PROJEKT, DZIERŻAWA LOKALI UŻYTKOWYCH…)
UZYSKANIE ZGÓD I POZWOLEŃ

PROJEKT

REALIZACJA

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

MONITORING

StOPPy 2012 - METODOLOGIA

StOPPy 2012 - METODOLOGIA

StOPPy 2012 - METODOLOGIA

STRUKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH GDAŃSKA – PRAKTYKA - 2013

Przestrzenią publiczną jest każda przestrzeń, która nie jest przestrzenią prywatną czyli
osób fizycznych i prawnych.
Niektóre przestrzenie prywatne doskonale pełnią funkcje przestrzeni publicznych.

WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE SĄ WAŻNE
DLA FUNKCJONOWANIA MIASTA
I JEGO MIESZKAŃCÓW.
Przestrzenie publiczne to tereny:
- komunikacji publicznej (węzły integracyjne, place, publiczne ciągi piesze, pieszo-rowerowe,
pieszo-jezdne i rowerowe)

- wód,
- plaż,
- zieleni publicznej, w tym cmentarzy.
Przedmiot opracowania – bez terenów zieleni publicznej, plaż i wód publicznych.

D WA KIERUNKI PRAC NAD PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI

1. PRACE NAD STRUKTURĄ OGÓLNOMIEJSKĄ
- wytypowanie krawędzi ogólnomiejskich przestrzeni publicznych
z uwzględnieniem ich rangi i najważniejszych powiązań
- etapowanie rozwoju ogólnomiejskich przestrzeni publicznych
2. PRACE NAD WYBRANYMI PRZESTRZENIAMI PRIORYTETOWYMI
- przyjęcie kryteriów wyboru priorytetowych przestrzeni publicznych
- wybór priorytetowych przestrzeni publicznych do opracowania
w pierwszej kolejności
- krótka diagnoza w oparciu o wytyczne z metodologii
- propozycje przekształceń
- weryfikacja pod kątem własnościowym

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Najbardziej atrakcyjne elementy przestrzeni to:
- centrum metropolii
- centrum miasta
- woda
- wzgórza
- las.
Powiązania poprzeczne łączą te atrakcje uzupełniając
strukturę i podnosząc jakość przestrzeni publicznych.

MODEL – IDEA - WIZJA

Wizja funkcjonowania
i dalszego kreowania
przestrzeni publicznych
w Gdańsku nawiązuje
do naturalnych
uwarunkowań.

METROPOLIA

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
MODEL
PASMO MIEJSKIE
PASMO WODNE
ZWORNIK METROPOLITALNY
OŚRODKI DZIELNICOWE

WAŻNIEJSZE POWIĄZANIA

Pasmo Miejskie
- główna oś kompozycyjna
i komunikacyjna miasta

Zwornik Metropolitalny
„serce miasta i metropolii”

Pasmo Wodne:
- turystyczno-rekreacyjne
- przemysłowe
- miejskie

„nadwodny salon miasta”

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
IDEA

IDEA - koncentracja działań Miasta w kierunku „rozwoju do wewnątrz”
a także podkreślenie wyjątkowego znaczenia terenów nadwodnych.

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - IDEA
ATRAKTORY

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
STAN ISTNIEJĄCY

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
STAN PLANOWANY

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
ZRÓŻNICOWANIE DZIAŁAŃ

Kierunki działań dla terenów przestrzeni publicznej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

koncentracja,
różnorodność,
atrakcyjne krawędzie,
dbałość o estetykę,
reorganizacja parkowania,
bogate wyposażenie sprzyjające zatrzymaniu się,
urządzenie dla ciągłości systemu,
uczytelnienie słabo zdefiniowanych,
kształtowanie w kierunku powiązań,
dla priorytetowych pp - konkurs w oparciu o wytyczne,
dla większych pp wymóg spójnego zagospodarowania wyposażenie, estetyka, krawędzie.

Kierunki działań dla powiązań:
1.
2.
3.
4.
5.

usprawnienia w komunikacji,
wyposażenie sprzyjające wygodzie przemieszczania się,
estetyczne, zdefiniowane krawędzie przestrzeni publicznych,
zieleń towarzysząca (np. szpalery drzew),
utrzymanie i wprowadzenie powiązań mostowych i promowych.

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan obecny
- Śródmieście

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan planowany
- Śródmieście

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan obecny
- Wrzeszcz

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan planowany
- Wrzeszcz

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan obecny
- Oliwa

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan planowany
- Oliwa

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan obecny
- Południe

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan planowany
-Południe

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan obecny
- Nowy Port

Stan obecny
- Stogi

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Stan planowany
- Nowy Port

Stan planowany
- Stogi

STRUKTURA OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Stan planowany
- Wyspa Sobieszewska

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Wybór przestrzeni prior ytetowych do dalszych analiz

KRYTERIA:
- ranga i znaczenie w sieci powiązań

- rola centrotwórcza,
- usługi dospołeczne istniejące lub potencjalne
- potencjał tkwiący w przestrzeni
- szansa poprawy jakości wg oceny StOPPy

- wartość dodana (otwarcie nowych możliwości)
- prestiż, miejsce reprezentacyjne
- ważne inwestycje w sąsiedztwie

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Kolejność działań dla przestrzeni prior ytetowych

WYZNACZENIE
GRANIC PP

OCENA PP

WNIOSKI DIAGNOZA

WIZJA,
POMYSŁ

KIERUNKI
PRZEKSZTAŁCEŃ

Ocena przestrzeni prior ytetowych

ocena pozytywna
ocena neutralna
nie dotyczy

(ten aspekt nie występuje)

ocena negatywna

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE - KREACJA

„...Tworzenie przestrzeni publicznej wymaga połączenia sztuki i nauki w jednym.
Tylko część naszych decyzji możemy oprzeć na dotychczasowych doświadczeniach
i rzetelnej naukowej wiedzy. Cała reszta wymaga kreacji tego unikalnego czegoś,
co polubią przyszli użytkownicy...”

Przykładowa ulica w Nowym Jorku wyłączona z ruchu na czas weekendu

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Śródmieście – Targ Węglowy

OCENA

GRANICE

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Śródmieście – Targ Węglowy

TEATR
SZEKSPIROWSKI

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
• krawędzie placu to: Teatr Wybrzeże,
ASP, Wielka Zbrojownia, baszta Słomiana,
Dwór Bractwa Św. Jerzego, brama Wyżynna,
Katownia, brama Złota
• funkcja parkingowa na przemian
z okolicznościowymi imprezami
plenerowymi,
• przestrzeń tranzytowa, brak wyposażenia
i celu zatrzymania,
• w pobliżu - budowa Teatru Szekspirowskiego

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ:
1) wyłączenie ruchu kołowego i parking podziemny pod całym placem (wg mpzp.),
2) wytworzenie zachodniej (usługowej) pierzei placu,
3) zwiększenie powierzchni ogródków gastronomicznych (obecnie 10%),
4) „DWA TEATRY” – czytelne powiązanie pomiędzy Teatrem Wybrzeże, a nowym
Teatrem Szekspirowskim - np. zewnętrzna wystawa afiszy, zdjęć ze spektakli,
5) otwarcie przejścia – powiązania pp przez Zbrojownię,
6) „strefa sztuki” - plenerowe wystawy prac studentów ASP i konkursowych SARP,
7) scena miejska (wzdłuż muru obok baszty),
8) rozważenie lokalizacji elementu wodnego,
9) wprowadzenie „mobilnych” mebli miejskich – łatwe przeniesienie na czas imprez

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Śródmieście – ulica Rajska

OCENA

GRANICE

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Śródmieście – ulica Rajska

P
K
P

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
• szeroki chodnik po zachodniej stronie ulicy
i wąski, nierówny po wschodniej,
• miejsca parkingowe po obu stronach ulicy
wraz ze stojakami rowerowymi,
• wydzielony pas dla rowerów w jezdni,
• brak siedzisk,
• liczne salony telefonii komórkowej i siedziby
banków w parterach,
• „dziura wstydu” – działka Portico,
• niewykorzystany potencjał przestrzeni
po zachodniej stronie ul. Podmłyńskiej

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ:
1) wyłączenie ruchu kołowego (możliwość obsługi terenów przyległych od ulic:
Podwale Staromiejskie, Łagiewniki, Stolarska, Kowalska, Korzenna),
2) realizacja nowej posadzki i wyposażenia (siedziska, zieleń, elementy wodne),
3) zagospodarowanie skwerku wzdłuż ul. Podmłyńskiej,
4) ograniczenie lokalizacji banków i salonów telefonii komórkowej w parterach,
5) preferencyjne warunki dla gastronomii z ogródkami gastronomicznymi,
6) nowa pierzeja wschodnia – usługi w parterze,
7) oczyszczenie Kanału Raduni,
8) zieleń po wschodniej stronie Rajskiej nad Kanałem Raduni (ławki, zmiana
balustrad),
9) podkreślenie funkcji Małego Młyna (np. pracujące koła młyńskie).

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Śródmieście – nabrzeże Młodego Miasta
DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
• teren dawnej Stoczni Cesarskiej,
• brak zagospodarowania,
• zabudowa o wartościach kulturowych
dawnej Stoczni Cesarskiej,
• użytkownik gruntu: BPTO

użytkownik: BPTO

M2
DAWNA
STOCZNIA
CESARSKA

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ:
1) zagospodarowanie bulwaru po uzyskaniu:
- zgody właściciela i z jego udziałem,
- współwłasności z gminą,
- dzierżawy lub użytkowania przez gminę,
- użyczenia gminie,
- darowizny dla gminy,
- wykupu przez gminę,
2) realizacja bulwaru z wyposażeniem, w tym siedziskami i ogródkami gastronomicznymi,
z zielenią towarzyszącą,
3) pozostawienie dźwigu M2, usytuowanie grupy podobnych dźwigów,
4) zaznaczenie w posadzce śladu pochylni na przedłużeniu ul. Rybaki Górne,
5) jednoprzestrzenny ciąg pieszo – jezdny od Nowej Wałowej do basenu – integracja pieszych,
rowerów i samochodów,
6) realizacja mariny w obrębie basenu,
7) otwarcie widokowe na dźwigi i wodę na osi ul. Rybaki Górne – podkreślenie tożsamości
miejsca

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Wrzeszcz – deptak i plac Klonowa

OCENA

GRANICE

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Wrzeszcz – deptak i plac Klonowa

OW

UL. LENDZIONA

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
• teren deptaka i placu z lat 60 –tych XX w.,
• zaniedbane wyposażenie, posadzki, zieleń,
• parking zlokalizowany w centrum deptaka,
• chaos reklamowy na elewacjach pierzei placu,
• duży potencjał przestrzeni – centralna
lokalizacja łącząca przystanki PKP, SKM, PKM,
autobusy i tramwaje,
• realizacja w sąsiedztwie prestiżowych
inwestycji: wieżowce, galerie handlowe –
intensyfikujących zabudowę

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ:
1) kompleksowa rewaloryzacja deptaka
OW
i placu w nawiązaniu do modernistycznej
stylistyki, likwidacja parkingu,
2) powiązanie z węzłem integracyjnym PKP/PKM/SKM i pętlą autobusową,
3) zastosowanie rozwiązań wielopoziomowych – parking podziemny, powiązanie
z poziomem -1 dworca kolejowego,
4) domknięcie przestrzeni ulicy Klonowej od strony północnej formą przestrzenną,
5) przejścia w formie przyjaznej dla osób niepełnosprawnych np. pochylnie,
6) preferencje dla gastronomii z ogródkami gastronomicznymi oraz rzemiosła i sztuki,
7) wprowadzenie mebli miejskich (siedziska, zadaszenia) i elementów sztuki (rzeźby,
instalacje),
8) wprowadzenie elementów wodnych, zieleni towarzyszącej,
9) uporządkowanie przekazu reklamowego,
10) czytelna informacja przestrzenna

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Wrzeszcz - „Plac Politechniki”

T

T

własność:
Politechnika
Gdańska

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
• chaotyczna, substandardowa zabudowa
i zainwestowanie, częściowo na działkach
gminnych,
• pojedyncze obiekty Politechniki Gdańskiej
oraz akademiki nie powiązane ze sobą,
• duży potencjał użytkowników – studenci
i kadra uczelni,
• stare, wyeksploatowane ulice,
• przestrzeń tranzytowa, niedookreślona
urbanistycznie, brak wykształconych
pierzei

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ:
1) realizacja nowego placu miejskiego w rejonie kampusu Politechniki Gdańskiej
i projektowanej ulicy Nowej Politechnicznej (z tramwajem) – partnerstwo P-P
1) centralna lokalizacja wiążąca starą i nową część kampusu,
2) organizacja ruchu kołowego wokół placu (możliwość obsługi terenów przyległych od ulic:
Nowej Politechnicznej, Sobieskiego, Traugutta, Siedlickiej), miejsca postojowe dla rowerów
i skuterów, parking podziemny,
4) realizacja posadzki i wyposażenia (siedziska, zieleń, elementy wodne, rzeźba, mała
architektura), jednoprzestrzenność placu i ulic,
5) osiowe powiązanie placu z obiektami Politechniki, w nawiązaniu do „Koncepcji rozwoju PG”,
6) likwidacja substandardowego zainwestowania, nowe pierzeje – usługi w parterze,
7) gastronomia z ogródkami gastronomicznymi

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Oliwa – plac przed Halą Olivia

OCENA

GRANICE

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Oliwa – plac przed Halą Olivia

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ
1) modernizacja elewacji budynku Hali i otoczenia
2) zaplecze parkingowe przeniesione w głąb kwartału
•przestrzeń wokół Hali w chaosie przestrzenno- 3) ciąg „ŚCIEŻKA DO KARIERY” pomiędzy UG a centrum biurowym
-funkcjonalnym (pawilony handlowe + parkingi) 4) przestrzeń do zatrzymania mix: zieleń + woda + siedziska na obrzeżach
5) plac przed Halą - miejsce spotkań i łączenia celów (ważny projekt nawierzchni placu)
•upośledzona komunikacja piesza
na skrzyżowaniu oraz na dojściu z przystanku 6) plac wielofunkcyjny z meblami mobilnymi (zadaszenia, siedziska, elementy gier i zabaw)
7) wystawy plenerowe związane ze sportem lub historią miejsca np. historycznych zdjęć,
SKM Przymorze/Uniwersytet
sztuki, trofeów sportowych, okazyjne festyny, kiermasze
•brak pomysłu na przestrzeń
9) zielone kurtyny ekranujące, tworzące pierzeję oraz ekranowanie za pomocą ścian wodnych
z oświetleniem
10) zaprojektowanie ruchu pieszego – skrzyżowanie – przystanek SKM
11) likwidacja pawilonów handlowych, niska zabudowa usługowa wzdłuż ul. Bażyńskiego
(obsługa sportu / gastronomia)
12) przestrzeń sportowo-rekreacyjna (wydarzenia na otwartym powietrzu, half-pipe, szachy,
siłownie) z zapleczem parkingowym po drugiej stronie Hali.
DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
•zaniedbany i zaśmiecony reklamami budynek
Hali Olivii

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Oliwa – plac przed Katedrą

OCENA

GRANICE

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Oliwa – plac przed Katedrą

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
•reprezentacyjny plac przed katedrą
wykorzystywany na parkingi
•niewykorzystywana dobrze przestrzeń
parkingowa pomiędzy potokiem a św. Jakubem

•utrudniona komunikacja piesza (wąskie gardło –
parking – plac)
•niewykorzystany potencjał potoku Oliwskiego
•brak zagospodarowania działki vis a vis placu
katedralnego

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ
1) połączenie z placem przez potok (mostek)
2) otwarcie na potok – gastronomia z niską zielenią
3) uwolniona przestrzeń placu katedralnego – nawierzchnia, mała architektura (sztuka),
4) mobilne meble (siedziska, zadaszenia)
5) skwer przy ul. Cystersów - „kawa z widokiem na Katedrę i potok”
6) teren objęty procedurą planu integralnie związany z terenem wokół katedry i placem,
7) otwarcie widokowe na kościół św. Jakuba i Katedrę, jej ekspozycja
8) konieczne powiązanie na zachód z Dolinami Radości
9) partery sąsiadującej zabudowy – usługowe (gastronomia, pamiątki, kultura, sztuka),
10) ogródki gastronomiczne
11) uzupełnienie braków wyposażenia: toalety (najlepiej w parterach usługowych),
poidełka, kosze na śmieci, stojaki na rowery
12) ważny projekt nawierzchni placu
13) konieczny parking strategiczny w pobliżu
14) rozważenie ograniczenia ruchu kołowego na ul. Cystersów

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Brzeźno
– Plac Kuracyjny

OCENA

GRANICE

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Brzeźno
– Plac Kuracyjny

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
STREFA WEJŚCIOWA UZDROWISKA I PLAC KURACYJNY
- czytelna kompozycja oparta na historycznej, powiązanie z komunikacją
- wymienione nawierzchnie ciągów spacerowych, nowe oświetlenie
i urządzenia: ławki, poidełko, kwiatony itp.
- brak nowych nasadzeń zieleni oraz elementów
podnoszących atrakcyjność miejsca
CENTRUM USŁUGOWE
- najintensywniejszy ruch pieszy, bogata oferta usługowa
- istniejący obiekt nawigacyjny – element związany z tematyką morską
mogący stanowić o tożsamości miejsca
- brak czytelnej kompozycji układu ulic i budynków, słaba jakość urządzenia
- wymagane działania porządkujące przestrzeń oraz estetyzujące elewacje
istniejących budynków usługowych
- możliwość rozwoju usług gastronomicznych oraz rekreacyjnych
związanych z plażowaniem i sportami wodnymi

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ
1) rozwój centrum usługowego Brzeźna z Placem Kuracyjnym
i strefą wejściową do uzdrowiska
2) wzmocnienie osi Mazurska – Krasickiego związanej
z przebiegiem komunikacji oraz ruchami mieszkańców
pomiędzy przystankami, a także łączącej wszystkie wejścia
na plażę
3) podkreślanie kompozycji i charakteru wejść na plażę poprzez
uczytelnienie powiązań północ – południe

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE – BRZEŹNO PLAC KURACYJNY
ANALIZA KOMPOZYCYJNA

PRZYKŁAD NOWEGO ZAGOSPODAROWANIA

WYTYCZNE DO ZAGOSPODAROWANIA
1. Wyznaczenie linii zabudowy
podkreślających kompozycję placu
2. Lokalizacja nowego placu po pdn. stronie
ul. Krasickiego kontynuujący kompozycję
Placu Kuracyjnego
3. Uzupełnienie istniejącej zabudowy
usługowej (preferencja dla funkcji
gastronomii)
4. Wyposażenie Centrum Osiedlowego
w ławki, oświetlenie nową posadzkę placu
i ciągów pieszych nasadzenia zieleni oraz
elementów zw. z wodą i sztuką
5. Urządzenie skweru wypoczynkowego
otoczonego zielenią jako przedpola
dla nabieżnika
PROPOZYCJA NOWYCH ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA
MOLO Z OBIEKTEM GASTRONOMICZNYM
PRZYSTANIĄ ORAZ PRZYSTANKIEM

POMOST DREWNIANY Z EL. WYPOCZYNKU
EKSPOZYCJA NABIEŻNIKA Z TABLICĄ EDUKACYJNĄ

OBIEKT USŁUGOWY, PENSJONAT, HALA
PLAŻOWA, CENTRUM ŻEGLARSKIE

URZĄDZENIE NOWEGO WEJŚCIA NA PLAŻĘ

ODTWORZENIE DOMU ZDROJOWEGO

NOWY KOMPLEKS USŁUGOWY + NOWY PLAC
po południowej stronie ul. Krasickiego
kontynuujący kompozycję Placu Kuracyjnego

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Południe – przystanek PKM „Jasień”

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
- teren niezainwestowany
- wysokie walory krajobrazowo – przyrodniczych

GŁÓWNE KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ
1) budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKM

- wyjątkowy piaszczysty brzeg zbiornika wodnego

2) powstanie nowego centrum usługowego rangi wspomagającego
centrum dzielnicowe

- istniejąca pętla autobusowa na południowym rondzie

3) podkreślanie kompozycji wokół Stawu Wróbla

- istniejący zaczątek ośrodka usługowego po wschodniej

4) włączenie do systemu przestrzeni lokalnych międzyosiedlowych
ciągów pieszych planowanych i już istniejących

stronie stawu

5) realizacja zabudowy z ciągiem ulicznym usług po zachodniej stronie stawu
Rejon Stawu Wróbla w zasięgu dojścia pieszego to obszar o powierzchni ok.120 ha, na którym prognozuje się ok. 7500 mieszkańców w 2035 r.

PRIORYTETOWE PRZESTRZENIE PUBLICZNE – PKM „Jasień”

WYTYCZNE DO ZAGOSPODAROWANIA
1. Linie zabudowy wyznaczające ciągi i place
wzdłuż ciągu prowadzącego do
przystanku PKM
2. Staw Wróbla jako największy atut
krajobrazowy z zachowaniem dostępu do
wody na północnym brzegu i zielonym
terenem na przeciwległym.
PRZYSTANEK PKM STAW WRÓBLA
WĘZEŁ PRZESIADKOWY Z PARKINGIEM I
PRZYSTANKAMI AUTOBUSOWYMI

TEREN USŁUG REKREACJI I PLAŻA

CIĄG ULICZNY ŁĄCZĄCY Z USŁUGAMI W PARTERACH

PLAC Z RONDEM I USŁUGAMI JAKO PUNKT
WĘZŁOWY NA KIERUNKU Z WISZACYCH OGRODÓW
ZESPÓŁ ZIELENI KRAJOBRAZOWEJ NA
POŁUDNIOWYM BRZEGU STAWU
PLAC Z RONDEM I USŁUGAMI JAKO PUNKT
WĘZŁOWY NA KIERUNKU Z JASIENIA I REJ. UL.
MYŚLIWSKIEJ

STUDIUM OGÓLNOMIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
KONTYNUACJA
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG (PROJEKT, DZIERŻAWA LOKALI UŻYTKOWYCH…)
UZYSKANIE ZGÓD I POZWOLEŃ

PROJEKT

REALIZACJA

MONITORING

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

1.

W kolejnym roku zespół zajmujący się przestrzeniami publicznymi powinien poddać swoje wizje,
propozycje kierunków działań i wytycznych procesowi partycypacji społecznej

2.

W wyniku wspólnych ustaleń powstaną wytyczne do projektów zagospodarowania przestrzeni
publicznych w priorytetowych miejscach

3.

Dla potrzeb wspólnej pracy, wykorzystując zebraną dotychczas wiedzę, należy stworzyć poradnik
nt. przestrzeni publicznych. Stanowiłby on pomoc dla zainteresowanych, w tym przede wszystkim dla
jednostek miejskich działających w przestrzeniach publicznych oraz uczestników prac nad wytycznymi
w ramach ww. procesów partycypacji.
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