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I. Wstęp 

Gdańsk, jako miasto hanzeatyckie, ma wielowiekową historię współistnienia z 

wodą. Woda przyczyniła się do gospodarczego rozwoju miasta, a także do wzrostu 

jego atrakcyjności turystycznej i jest bez wątpienia ważnym elementem 

tożsamości współczesnego Gdańska. Na przestrzeni wieków rola wody się 

zmieniała z przemysłowo-gospodarczo-transportowej na obecnie przemysłowo-

rekreacyjną, gdzie rola transportowa szczególnie na wodach śródlądowych jest 

marginalna (choć warta przywrócenia). 

Ponadto Gdańsk posiada jeden z najbardziej bogatych i różnorodnych systemów 

wodnych złożony z: wód Zatoki Gdańskiej, rzek: Wisły, Motławy, Raduni, licznych 

potoków i ich dopływów wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz kanałów na 

polderach melioracyjnych. 

W analizowaniu systemu wodnego w Gdańsku należy wziąć pod uwagę 4 

główne aspekty: gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny (życia miasta nad wodą), 

przyrodniczy oraz ochrony przeciwpowodziowej. 

 

 
Il. 1. Schemat ilustrujący 4 aspekty istotne w kształtowaniu dostępności brzegów wód. 

 

  Najistotniejszą cechą, która będzie różnicowała powyższe zagadnienia, jest 

dostępność brzegów wód przy zachowaniu dominującej funkcji. Inna będzie 

dostępność nabrzeża w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, inna w 

rejonie rezerwatu przyrody, a jeszcze inna w obszarze przemysłowym i portowym. 

Jednocześnie wiele miast od dawna boryka się z problemem odwrócenia się od 

wody i podejmuje działania integrujące przestrzeń i mieszkańców z wodą (np.: 

Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa).  

W Gdańsku również zauważona została konieczność wypracowania spójnej 

polityki zarządzania wodą, mającej na celu zrównoważone zagospodarowanie 

terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony 

przeciwpowodziowej. 
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Il. 2. Schemat ilustrujący dokumenty miejskie i ważne opracowania, których kontynuacją lub 

elementem jest studium GPW. 

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 w II połowie 2017 r. studium Gdańska 

Polityka Wodna (GPW) jest elementem realizacji wytycznych ww. Programu. 

Jednocześnie w czerwcu 2017 roku zainicjowano Strategię zarządzania wodą na 

terenie gminy miasta Gdańsk (instytucja odpowiedzialna za przygotowanie i 

wdrażanie to Gdańskie Wody), w której opracowanie GPW będzie stanowiło ważny 

element z zakresu przestrzenno-funkcjonalnego. 

Gdańska Polityka Wodna jest również rozwinięciem zasad wynikających z 

nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gdańska, gdzie system wodny został wskazany jako ważny element w 

kształtowaniu przestrzeni publicznych zarówno o charakterze ogólnomiejskim, jak 

i lokalnym. Początkowo idea wody w mieście pokazana została w postaci 

pasmowego szkicu (il. 3), a następnie modelu rozwoju przestrzeni publicznych (il. 4).  
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Il. 3. Pasmowa idea 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). 

 
Il. 4. Schemat (model) struktury przestrzeni publicznych w Gdańsku zawarty w nowym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

 

Głównym celem Gdańskiej Polityki Wodnej – Etap 1 jest rozpoznanie 

uwarunkowań, możliwości oraz ograniczeń dotyczących systemu wodnego 

Gdańska oraz określenie kierunku dalszych prac szczegółowych. W etapie 2 

zostaną zbadane możliwości udostępnienia brzegów wód na poszczególnych 

odcinkach i  wskazane wytyczne dla ich kształtowania (rok 2018+). 
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II.      Zakres opracowania. 

Do analiz zostały wybrane najważniejsze elementy układu wodnego Gdańska: 

 

 

1. Wybrzeże Zatoki Gdańskiej – 

zachodni i wschodni pas 

nadmorski  
 
 
 
 

  
 

 

2. Rzeka Wisła – Wisła Przekop, 

Martwa Wisła i Wisła Śmiała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Motława i Radunia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Główne potoki z dopływami: 

 

• Potok Oliwski z Potokiem 

Zajączkowskim 
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• Potok Strzyża z Potokami 

Królewskim i Jasień 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

• Potok Oruński z Potokiem 

Kowalskim 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie prac dotyczących delimitacji przeanalizowano także kwestię jezior 

gdańskich. W granicach miasta występują 4 jeziora: na zachodzie fragmenty Jezior 

Ossowskiego i Wysockiego, na południu Jezioro Jasień oraz na Wyspie Stogi jezioro 

Pusty Staw. Dwa pierwsze jeziora wraz z terenami wokół nich są gruntami 

prywatnymi,  w związku  z czym nie będą przedmiotem opracowania w kolejnym 

etapie. Jezioro Jasień ma brzegi niedostępne na 60% długości ze względu na styk z 

obwodnicą, natomiast brzegi położone po wschodniej stronie jeziora mogą być 

zagospodarowane w ramach opracowania dla potoku Jasień. Jezioro Pusty Staw 

od kilku lat jest sukcesywnie zagospodarowywane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Powyższe uwarunkowania uzasadniają wyłączenie jezior z 

opracowania GPW. 
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POTOK ORUŃSKI
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OPŁYWY MOTŁAWY
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POTOK KRÓLEWSKI

J. JASIEŃ

J. PUSTY STAW

J. WYSOCKIE

J. OSOWSKIE
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WISŁA PRZEKOP

ZAKRES OPRACOWANIA

BRZEGI RZEK I GŁÓWNYCH CIEKÓW WODNYCH, JEZIOR ORAZ WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ
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POTOK ZAJĄCZKOWSKI

WISŁA ŚMIAŁA

KANAŁ RADUNI

1
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III. Zarządcy wód 

Do końca 2017 roku wody w granicach administracyjnych miasta Gdańska 

objęte były zarządem kilku podmiotów: Gdańskich Wód, Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej (RZGW), Urzędu Morskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Starosty (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni), podmiotów prywatnych (w tym 

Straży Granicznej).  Od stycznia 2018 roku sytuacja uległa zmianie w związku z 

wejściem w życie Ustawy Prawo Wodne i powołaniem Polskich Wód (mapa 2). Na 

stan z marca 2018 r. wszystkie potoki oraz  rzeki Radunia i Motława są w zarządzie 

Polskich Wód. Zbiorniki retencyjne pozostały w zarządzie Gdańskich Wód. 

Wschodnia część Martwej Wisły i Wisła Przekop w zarządzie Ministra ds. żeglugi 

śródlądowej. Zachodnia część Martwej Wisły, Wisła Śmiała oraz wody Zatoki 

Gdańskiej pozostały w zarządzie Urzędu Morskiego  (mapa 3). Opływ Motławy oraz 

jez. Jasień czy Pusty Staw podlegają Staroście. Pozostałe dwa jeziora w granicach 

administracyjnych Gdańska: Wysockie i Ossowskie są własnością prywatną.* 

 

Il. 5. Śluza w Przegalinie (fot. www.rzgw.gda.pl). 

 

* Prezentowany podział na zarządców jest interpretacją własną Zespołu Inżynierii Biura Rozwoju 

Gdańska i może ulec zmianie po zawarciu umów dotyczących zarządzania wodami. 

 

 

 

http://www.rzgw.gda.pl/


ZARZĄDCY WÓD

stan na marzec 2018

URZĄD MORSKI WODY POLSKIE PRYWATNE / INNE (STRAŻ GRANICZNA)
MINISTER DS. ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

STAROSTA / GZDiZ RDOŚ/NADLEŚNICTWO GDAŃSKGDAŃSKIE WODY
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IV. Uwarunkowania 

 

1. Inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

        W granicach administracyjnych miasta planowanych jest szereg inwestycji 

związanych z poprawieniem ochrony przeciwpowodziowej i zapewnieniem lepszej 

retencji wód czy usprawnieniem żeglugi śródlądowej. Na potrzeby opracowania 

zwrócono się z prośbą do wszystkich jednostek miejskich oraz innych podmiotów 

(jnp. Do Zarządu Portu czy Urzędu Morskiego) o skierowanie do Biura Rozwoju 

Gdańska informacji o planowanych inwestycjach związanych z wodą w Gdańsku 

(mapa 4). Wszystkie zgłoszone inwestycje mają za zadanie przeciwdziałać 

zagrożeniu powodziowemu ze strony wód opadowych, ale także ze strony wód 

Zatoki Gdańskiej. Jednocześnie umożliwiona zostanie poprawa dostępności 

nabrzeży i okolic wód, gdyż prace inżynieryjne często powiązane będą z 

działaniami mającymi podnieść atrakcyjność terenów nadwodnych (nowe ścieżki, 

trasy rowerowe, wyposażenie rekreacyjne). 

 

Il. 6. Zbiornik Wileńska, przykład zbiornika retencyjnego z rekreacyjnym zagospodarowaniem 

brzegów (fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl). 

 

Szczególne znaczenie dla przestrzeni publicznych na styku z wodą będą miały 

modernizacje nabrzeży Motławy i Martwej Wisły realizowane przez Urząd Morski 

np: 

• Nabrzeże Motławy 

• Nabrzeże Polski Hak 

• Nabrzeże Flisaków 

• Nabrzeże Młode Miasto 

• Nabrzeże Szyprów 

• Nabrzeże Retmanów 

• Nabrzeże Wyspy Stogi 
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oraz planowe inwestycje Zarządu Portu Gdańsk: 

• Nabrzeże Zbożowe w Nowym Porcie 

• Nabrzeże Mew 

• Nabrzeże Wisłoujście 

 

Il. 7. Zbiornik retencyjny Madalińskiego (fot. Lech Makara, www.gdansk.pl).  

 

Istotne dla ochrony przeciwpowodziowej są planowane przez Gdańskie Wody 

inwestycje na potokach, które jednocześnie dają szansę na stworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców np.: 

• Potok Oliwski: odbudowa zbiornika Subisława, przebudowa zbiornika nr 15 

i budowa zbiornika nr 16 

• potok Strzyża: wzbogacenie funkcjonalności przyrodniczej i rekreacyjnej na 

zbiorniku Kiełpinek, budowa zbiorników retencyjnych Jaśkowy Młyn i Dolny 

Młyn, przebudowa zbiornika Srebrzysko wraz z potokiem, budowa zbiornika 

retencyjnego Jaśkowa Dolina 

• Potok Oruński: przekształcenie suchej części zbiornika Świętokrzyska w 

sztuczne mokradło, budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudową 

potoku, budowa zbiornika retencyjnego K2 na Potoku Kowalskim wraz z 

przebudową potoku.   

 

WNIOSEK: Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wód opadowych mogą 

współistnieć z rekreacyjnym urządzeniem brzegów. 



MAPA UWARUNKOWAŃ I INWESTYCJI PRZECIWPOWODZIOWYCH

GRANICE ZLEWNI

INWESTYCJE GDAŃSKICH WÓD

INWESTYCJE RZGW

INWESTYCJE URZĘDU MORSKIEGO (ZÓŁTA LINIA)
/ ZARZĄDU PORTU (BIAŁA LINIA)

TERENY ZAGROŻENIA POWODZIĄ

TERENY ZAGROŻENIA POWODZIĄ – WARIANT 0

PAS TECHNICZNY BRZEGU MORSKIEGO

POLDERY PLANOWANE DO PRZEBUDOWY
(RZGW)

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
ISTNIEJĄCE / PLANOWANE

SPIS INWESTYCJI 1-33 W ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIU W TEKŚCIE

3
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MOTŁAWA

OPŁYWY MOTŁAWY
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POTOK KRÓLEWSKI

J. JASIEŃ

ZATOKA GDAŃSKA

WISŁA PRZEKOP

POTOK KOWALSKI

POTOK JASIEŃ

POTOK ZAJĄCZKOWSKI

WISŁA ŚMIAŁA
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Załącznik do mapy nr  3 

Zestawienie inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (numeracja 

na mapie od 1 do 33): 

1. Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II 

2. Odbudowa zbiornika Subisława 

3. Budowa zbiornika nr 16 

4. Przebudowa zbiornika nr 15 

5. Regulacja rowu M-4 

6. Przebudowa potoku Strzelniczka na odcinku rz. Strzelniczka  - zb. Strzelniczka II 

7. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II 

8. Regulacja potoku Strzelniczka 

9. Wzbogacenie funkcjonalności przyrodniczej i rekreacyjnej na zbiorniku Kiełpinek 

10. Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn 

11. Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina 

12. Przebudowa zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową potoku Strzyża 

13. Budowa kanału ulgi dla potoku Strzyża – Etap II 

14. Uporządkowanie terenu wzdłuż kanału Warzywód I 

15. Odwodnienie terenów po byłych ZNTK 

16. Rewitalizacja Targu Maślanego 

17. Przekształcenie suchej części zbiornika Świętokrzyska w sztuczne mokradło wraz 

z przebudową rowu R-3 

18. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudową Potoku Oruńskiego 

19. Budowa zbiornika K2 wraz z przebudową Potoku Kowalskiego 

20. Budowa dodatkowego zrzutu wód kanału Raduni do rz. Raduni, poniżej potoku 

Rotmanka 

21. Budowa zrzutu z kanału Raduni do rz. Motławy na wysokości ul. Serbskiej 

22. Remont stopnia wodnego Grodza Kamienna 

23. Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Motławy 

24. Przebudowa układu odwodnieniowego polderu Olszynka 

25. Budowa prawego wału Opływu Motławy od ul. Zawodniaków do ul. Elbląskiej 

26. Przebudowa układu odwodnieniowego polderu Rudniki 

27. Przebudowa pompowni polderu Płonia 

28. Budowa nabrzeża na wyspie Stogi 

29. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – etap III A i etap III B, 

przebudowa i remont nabrzeży 

30. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – etap II, budowa toru 

wodnego na Martwej Wiśle 

31. Koncepcja ochrony przed zagrożeniem powodziowym od morskich  wód z 

uwzględnieniem dwóch zamknięć sztormowych w optymalnych lokalizacjach 

32. Przebudowa układu odwodnieniowego na Wyspie Sobieszewskiej 

33. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na Martwej Wiśle 
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2. Inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji 

        Kolejnym ważnym elementem uwarunkowań są działania związane z 

rozwojem turystyki wodnej oraz rekreacji. We wnioskach, omawianych w pkt 1, 

pojawiły się również planowane inwestycje związane stricte z podnoszeniem 

atrakcyjności nabrzeży i ich sąsiedztwa oraz z rozwojem gospodarki (jak 

rozbudowa portu gdańskiego). Na podstawie zgłoszonych informacji 

opracowano mapę pokazującą planowane inwestycje, które jednocześnie są 

realizacją różnorodnych programów, jak np.: Programu Ożywienia Dróg 

Wodnych, programu Pomorskich Szlaków Kajakowych, programu Rozwoju oferty 

turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz Gminnego 

Programu Rewitalizacji (BRG) i projektu Gdańskie Przestrzenie Lokalne (BRG). 

        Największa koncentracja inwestycji występuje w Śródmieściu, przeważają 

wśród nich modernizacje nabrzeży, budowa nowych przystani żeglarskich i 

kajakowych oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury, urządzenie  nowych 

placów nadwodnych i parków towarzyszących wodzie czy wyznaczenie miejsc 

dla cumowania barek mieszkalnych i usługowych. Ważne z punktu widzenia 

komunikacji pieszej oraz żeglugi będzie pojawienie się nowych kładek pieszych 

czy przebudowa istniejących mostów na zwodzone. 

 

Il. 8. Fragment mapy planowanych inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji (czerwona obwódka) 

dla obszaru Śródmieścia oraz istniejącej infrastruktury. 
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Il. 9. Piktogramy przedstawiające planowane inwestycje.  

 

Drugim miejscem koncentracji inwestycji jest Zachodni Pas Nadmorski, gdzie 

przeważają działania z zakresu wzbogacenia infrastruktury plażowej. 

 

Il. 10. Fragment mapy planowanych inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji (czerwona obwódka)  

oraz istniejącej infrastruktury dla obszaru Pasa Nadmorskiego. 
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Wzdłuż potoków, przy zbiornikach retencyjnych planowane jest wzbogacenie 

infrastruktury rekreacyjnej. 

 

Il. 11. Przystań kajakowa Żabi Kruk (gedanopedia.pl). 

 

Lokalne koncentracje inwestycji  występują także w okolicach osiedla Stogi oraz 

Sobieszewa na Wyspie Sobieszewskiej. Na Stogach planowana jest modernizacja 

nabrzeża oraz rozwój istniejącej przystani żeglarskiej o funkcje przystani 

kajakowej, planowane są także dalsze inwestycje w rejonie Pustego Stawu oraz 

wzbogacenie infrastruktury plażowej. W Sobieszewie pojawią się: nowe nabrzeża, 

przystanie żeglarskie i przystań kajakowa (mapa 5). 

Nabrzeża urządzone w ostatnim okresie czasu zostały pokazane na mapie nr 5 

oraz na szczegółowych ilustracjach nr 13-16 kolorem ciemnozielonym jako brzegi 

ogólnodostępne urządzone. 

WNIOSEK: W oparciu o zebrane informacje z obu map: inwestycji 

przeciwpowodziowych oraz inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji powstaje 

internetowa mapa inwestycyjna, która dostępna będzie na stronie Biura 

(www.brg.gda.pl). Mapa ma na celu usprawnienie koordynacji inwestycji 

prowadzonych przez różne podmioty. 

http://www.brg.gda.pl/


MAPA INWESTYCYJNA
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ŻEGLARSKIEJ

BUDOWA PRZYSTANI
KAJAKARSKIEJ

BUDOWA PRZEPRAWY 
PROMOWEJ PIESZ-ROWER.

NABRZEŻA

MODERNIZACJA
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MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH
NOWE PLACE NAD WODĄ
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ZATOKA GDAŃSKA

POTOK STRZYŻA

POTOK OLIWSKI

POTOK ORUŃSKI

RZEKA RADUNIA

MOTŁAWA

OPŁYWY MOTŁAWY

MARTWA WISŁA

MARTWA WISŁA

POTOK KRÓLEWSKI

J. JASIEŃ

WISŁA PRZEKOP

POTOK KOWALSKI

POTOK JASIEŃ

POTOK ZAJĄCZKOWSKI

WISŁA ŚMIAŁA

KANAŁ RADUNI

J. PUSTY STAW

SPIS INWESTYCJI W ZAŁĄCZONYM ZESTAWIENIU W TEKŚCIE
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Załącznik do mapy nr  4 

Zestawienie planowanych inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji:  

1. Przystań kajakowa w Sobieszewie - kanał Młynówka  

2. Przystań kajakowa w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego 

3. Przystań kajakowa Tamka 

4. Przystań kajakowa przy ul. Żabi Kruk  

5. Przystań kajakowa i przenoska przy Opływie Motławy - Kamienna Grodza  

6. Przystań kajakowa z polem biwakowym przy Opływie Motławy - Na Szańcach  

7. Przystań kajakowa przy ul. Wiosny Ludów  

8. Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich   

9. Rozbudowa infrastruktury plażowej w Gdańsku Brzeźnie  

10. Nabrzeże Trawlerowe  

11. Nabrzeże Młodego Miasta  

12. Nabrzeże wyspy Stogi 

13. Budowa pomostu na potrzeby sportu i turystyki oraz sportów wędkarskich  

14. Kompleksowa przebudowa Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu 

Zielonego do ujścia Kanału Raduni  

15. Uzbrojenia nabrzeży Motława I-VI (nabrzeża Wiosny Ludów) 

16. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami w ramach zadania 

„Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia”  

17. Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, 48, 50, 60, 63, 75, 78 od Jelitkowa 

do Brzeźna - rozwój infrastruktury plażowej  

18. Wzbogacenie funkcjonalności przyrodniczej i rekreacyjnej na zbiorniku Kiełpinek  

19. Rewitalizacja Targu Maślanego  

20. Zagospodarowanie pasa nieczynnego kolektora sanitarnego na trasę rowerową na 

Wyspie Sobieszewskiej  

21. Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla nabrzeży Młodego Miasta, 

Trawlerowego, wyspy Stogi (od ul. Tamka do ul. Steczka) 

22. Koncepcja Programowo-Przestrzenna przebudowy prawego wału 

przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. 

Zawodników  

23. Zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim oraz placu przy przystani 

promowej w ramach "Rewitalizacji obszaru Nowy Port wraz z Twierdzą Wisłoujście” 

24. Działania w rejonie Kanału Raduni towarzyszące realizacji projektów "Rewitalizacja 

Biskupiej Górki i Starego Chełmu" i „Rewitalizacja Oruni" 

25. Pętla Żuławska - rozbudowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie  

26. Plaża na Wyspie Sobieszewskiej - Koncepcja Programowo-Przestrzenna 

infrastruktury plażowej  

27. Konkurs na Targ Rybny (graniczący z Rybackim Pobrzeżem) 

28. Budowa Kładki Św. Ducha prowadzącej na północny cypel Wyspy Spichrzów 

29. Budowa zwodzonego mostu Stągiewnego 

30. Rozbudowa Mariny Gdańsk w kierunku południowym, wzdłuż ulicy Szopy 

31. Budowa mostu zwodzonego na Wyspie Sobieszewskiej z dojazdami 

32. Budowa mariny w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej (naprzeciwko hotelu 

Renusz) 
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33. Rozbudowa mariny na Wiśle Śmiałej przy dawnym klubie Stoczni Gdańskiej i w 

stronę kanału Płonia 

34. Baza żeglarska Politechniki Gdańskiej w Sobieszewie, bliżej nowego mostu 

zwodzonego 

35. Luksusowa Marina w Wiślince na 200 jachtów (sąsiednia gmina), z hotelem i SPA 

36. Przystań na Nowej Motławie 

37. Przystań kajakowa na Nowej Motławie przy szkole Podstawowej nr 65 na Dolnym 

Mieście 

38. Budowa objazdu Bramy Nizinnej, w tym przebudowa dawnego mostu kolejowego 

nad Opływem Motławy na drogowy 

39. Budowa przystani dla policji Wodnej na Motławie (w sąsiedztwie Przystani na 

Siennej Grobli) 

40. Remont nabrzeży Motławy: odcinek XIX, w dalszej kolejności XVIII 

41. Nowy pomost pływający na Motławie za już istniejącym  przy Mieście Aniołów, z 

przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu 

42. Remont nabrzeża Kanału na Stępce od strony Ołowianki   

43. Przebudowa 2 km nabrzeża Martwej Wisły od Stogów do Krakowca 

44. Przebudowa nabrzeża Młodego Miasta na szeroki bulwar spacerowy ze ścieżką 

rowerową 

45. Budowa przystani żeglarskiej w Gdańsku Świbnie 

46. Budowa pomostu cumowniczego w Przegalinie 

47. Promenada spacerowa w Świbnie wzdłuż brzegu Wisły - remont zdewastowanego 

przedwojennego bulwaru na północ od portu rybackiego na odc. ok. 500 m 

48. Projekt mariny w Basenie Cesarskim na terenie Młodego Miasta* 

 

*Terminy realizacji wymienionych inwestycji są zróżnicowane. Jedne są na etapie pozyskiwania 

dokumentacji projektowej, inne w fazie koncepcji, większość jest uzależniona od pozyskania 

unijnych i ministerialnych dofinansowań. 
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3. Dostępność do brzegów wód. 

            Kluczowym aspektem dla życia miasta nad wodą jest dostępność jego 

nabrzeży. Nie wszystkie nabrzeża mogą być w równym stopniu udostępnione i 

urządzone. W strukturze znajdą się zarówno tzw. prestiżowe nabrzeża miejskie, w 

pełni urządzone (tzw. wodny salon miasta), nabrzeża „osiedlowe” o charakterze 

rekreacyjnym, nabrzeża naturalne w obszarach chronionych czy nabrzeża 

przemysłowe. Każde z nich będzie cechowało się innym zakresem dostępności. 

Istotną kwestią jest zachowanie ciągłości systemu, nawet o zmiennym charakterze, 

gdyż woda w mieście stanowi biologiczne korytarze tworzące bufory między 

zabudową, umożliwiające przewietrzanie i poprawiające komfort klimatyczny 

miasta.  

 Gdańsk (w wyznaczonym obszarze opracowania) posiada około 114 km 

nabrzeży dostępnych oraz potencjalnie dostępnych. Nabrzeża podzielono pod 

względem ich dostępności oraz urządzenia na: 

• brzegi ogólnodostępne urządzone z pełną infrastrukturą dla pieszych – 

(linia ciemnozielona)  

• brzegi ogólnodostępne nieurządzone z niepełną infrastrukturą dla pieszych, 

tj.: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie - (linia jasnozielona) 

• brzegi urządzone o kontrolowanej dostępności np.: kluby sportowe, 

przystanie – (linia pomarańczowa) 

• brzegi niedostępne przewidziane w obowiązujących planach miejscowych 

do udostępnienia – (linia czerwona przerywana) 

• brzegi niedostępne, problemowe ze względu na własność, warunki 

techniczne – (linia różowa przerywana) 

• nowe realizacje niezgodne z intencją planów miejscowych - (linia czarna 

przerywana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il. 12. Latarnia morska na falochronie zachodnim – popularne miejsce spacerów (fot. Agencja 

Gazeta). 
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Il. 13. Fragment mapy dostępności brzegów w obszarze Śródmieścia. 

 

    

Il. 14. Fragment mapy dostępności brzegów Potoku Oruńskiego. 
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Il. 15. Fragment mapy dostępności brzegów potoku Strzyża. 

 

 

Il. 16. Fragment mapy dostępności brzegów Potoku Oruńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Zinwentaryzowano około 22 km nabrzeży urządzonych (w tym kluby sportowe i 

przystanie) oraz 67 km nabrzeży dostępnych nieurządzonych. Do nabrzeży 

nieurządzonych włączono plaże, które stanowią 18% sumy wszystkich nabrzeży w 

mieście, oraz dostępne brzegi naturalne.  Brzegi obecnie niedostępne, ale 

przewidziane do urządzenia w miejscowych planach, to około 14 km, co stanowi 

14% całości. 

Brzegi niedostępne, problemowe to około 11 km (10%). Wśród nich są m.in. brzegi 

Jezior Wysockiego i Ossowskiego, które są własnością prywatną i dlatego zostały 

wyłączone z dalszych analiz. Są również oznaczone niedostępne czy nieurządzone 

odcinki wzdłuż potoków lub miejsca skanalizowania potoku pod powierzchnią 

ziemi, które skutkują brakiem ciągłości całego szlaku. Wyżej wymienione odcinki 

oznaczono jako rejony problemowe (1-8 na mapie nr 6 i w zestawieniu poniżej), 

które wymagają szczegółowej weryfikacji podczas dalszych prac. Są to: 

1. Rejon Potoku Oliwskiego na odcinku od ul. Chłopskiej do alei Grunwaldzkiej, 

ze względu na brak ciągłości zieleni ogólnodostępnej wzdłuż potoku, 

2. Rejon Westerplatte, ze względu na brak dostępu do nabrzeża spod pomnika 

Obrońców Westerplatte, 

3. Rejon potoku Strzyża, od Martwej Wisły do alei Grunwaldzkiej, ze względu 

na brak ciągłości zieleni ogólnodostępnej oraz fragmentaryzację potoku, 

4. Rejon potoku Strzyża, od alei Grunwaldzkiej do zbiornika retencyjnego 

Srebrzysko, ze względu na brak ciągłości zieleni ogólnodostępnej oraz 

fragmentaryzację potoku, 

5. Rejon Potoku Królewskiego, na odcinku od alei Grunwaldzkiej do zbiornika 

Wileńska, ze względu na brak dostępności do potoku na przeważającym 

fragmencie, fragmentaryzację potoku, 

6. Kanał Raduni na odcinku od ul. Łagiewniki do ul. Sukienniczej, ze względu 

na brak ciągłości zieleni ogólnodostępnej wzdłuż cieku wodnego, brak 

wykorzystania potencjału cieku w kreowaniu przestrzeni publicznej, 

7. Kanał Raduni na odcinku od ul. Zaroślak do Potoku Oruńskiego, brak 

ciągłości dostępu do kanału od lewego brzegu, brak ciągłości zieleni 

ogólnomiejskiej, 

8. Rejon Przegaliny, konieczność szczegółowej analizy dostępności 

atrakcyjnego nadwodnego obszaru w kontekście możliwości lokalizacji 

funkcji  stoczniowych i portowych oraz zieleni ogólnodostępnej. 
 

WNIOSEK: Woda w mieście jest dobrem wspólnym i w miarę możliwości jej 

brzegi powinny być udostępnione, a grunty na styku z wodą powinny być 

ogólnodostępne (mowa tutaj o pasie terenu o szerokości umożliwiającej 

swobodny dostęp i wprowadzenie zieleni). Wyjątek stanowią nabrzeża 

przemysłowe, portowe, wzdłuż Martwej Wisły, które są niedostępne dla 

mieszkańców i turystów, i nie są planowane do udostępnienia ze względu na 

funkcję, którą pełnią. 



DOSTĘPNOŚĆ BRZEGÓW WÓD

BRZEGI NIEDOSTĘPNE PROBLEMOWE (11 km, ok. 10% )

1-8 REJONY PROBLEMOWE 
WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI

BRZEGI NIEDOSTĘPNE PRZEWIDZIANE W MPZP (14  km, ok. 14%)

BRZEGI OGÓLNODOSTĘPNE URZĄDZONE (ok. 22 km, ok.20%) I NIEURZĄDZONE (67 km, ok. 60%)

5
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WISŁA ŚMIAŁA

KANAŁ RADUNI
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8

SPIS REJONÓW PROBLEMOWYCH W  ZAŁĄCZONYM  ZESTAWIENIU W TEKŚCIE
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4. Dostępność wód – żeglowność. 

             Przedmiotem analiz była dostępność akwenów wodnych dla jednostek 

pływających, tzw. żeglowność.  Żeglowność jest ściśle uzależniona od głębokości 

toru wodnego oraz istniejących przepraw mostowych i infrastruktury 

napowietrznej. Są to dane kluczowe w planowaniu rozwoju turystyki, sportu i 

rekreacji na poszczególnych odcinkach. Dla większości jednostek dostępne są 

wody Martwej Wisły, Wisły Śmiałej i Wisły Przekop, utrudnienie stanowią wysokości 

prześwitów pod mostami. Parametry toru wodnego w Gdańsku nie pozwalają na 

wpływanie i cumowanie wielkich statków wycieczkowych oraz promów 

pełnomorskich. Jednak sytuacja ta ulegnie poprawie w związku z planami rozwoju 

Portu Gdańsk (budowa portu zewnętrznego). Obszar Śródmieścia dostępny jest 

dla większości jednostek białej floty oraz jednostek płaskodennych na fragmencie 

Motławy do ul. Stągiewnej. Pozostałe fragmenty Motławy dostępne są jedynie dla 

małych jachtów ze złożonymi masztami, motorówek i jednostek płaskodennych. 

Opływ Motławy, ze względu na głębokość wody do 1m i kręty nurt, dostępny jest 

tylko dla jednostek płaskodennych. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Zwodzona kładka piesza na Ołowiankę (fot. Agencja Gazeta) 

Żeglowność Motławy poprawi się w związku z planowaną przebudową mostu 

Stągiewnego na zwodzony. Na Opływie oraz południowym odcinku Motławy 

możliwy jest rozwój turystyki kajakowej i wioślarskiej (mapa 7). 

Wody Zatoki Gdańskiej pozwalają na szeroki rozwój sportów i turystyki wodnej 

wraz z rozwojem infrastruktury w strefie brzegowej.  

*Informacje zostały opracowanie na podstawie Atlasu Zanurzeń (Urząd Morski) aktualnego na 

grudzień 2017 r. oraz studium Infrastruktura wodna Gdańska (BRG, 2006 r.).  

 

WNIOSEK: Powyższe uwarunkowania umożliwiają rozwój żeglarstwa i sportów 

wodnych na Martwej Wiśle, Wiśle Śmiałej i Przekop, na fragmentach Motławy 

oraz turystyki kajakowej na Opływie Motławy, rzece Motławie i Raduni.  



DOSTĘPNOŚĆ WÓD DLA TURYSTYKI WODNEJ

Na podstawie studium Infrastruktura wodna Gdańska z 2006 r. (BRG)

oraz Atlas Zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk z 2017 r.

WSZYSTKIE RODZAJE JEDNOSTEK Z WYJĄTKIEM WIELKICH STATKÓW 
WYCIECZKOWYCH I WIELKICH PROMÓW (LIMIT DŁUGOŚCI 170mb)

WSZYSTKIE RODZAJE JEDNOSTEK Z WYJĄTKIEM PEŁNOMORSKICH 
STATKÓW WYCIECZKOWYCH I PROMÓW. OGRANICZENIA:GŁĘBOKOŚĆ 
W NURCIE DO 5,40 m I WYSOKOŚĆ JEDNOSTEK (PRZEŚWITY MOSTÓW: 
SIENNICKIEGO 7,5m, SUCHARSKIEGO 9 m, KOLEJOWEGO ok. 8 m)

WSZYSTKIE RODZAJE JEDNOSTEK Z WYJĄTKIEM WIELKICH STATKÓW 
WYCIECZKOWYCH I WIELKICH PROMÓW. OGRANICZENIE: GŁĘBOKOŚĆ 
W NURCIE DO 5m
DOSTĘP DLA WIĘKSZOŚCI JEDNOSTEK BIAŁEJ FLOTY ORAZ JEDNOSTEK 
PLASKODENNYCH, OGRANICZENIE: GŁĘBOKOŚĆ 2,2 – 3,3 m

DOSTĘP DLA JEDNOSTEK PLASKODENNYCH, OGRANICZENIE: 
GŁĘBOKOŚĆ 2,5 m I MOSTY

DOSTĘP DLA MAŁYCH JACHTÓW ZE ZŁOŻONYMI MASZTAMI, 
MOTORÓWEK I JEDNOSTEK PŁASKODENNYCH. OGRANICZENIE: 
GŁĘBOKOŚĆ DO 2 m I MOSTY

DOSTĘP DLA MAŁYCH JACHTÓW ZE ZŁOŻONYMI MASZTAMI, 
MOTORÓWEK I JEDNOSTEK PŁASKODENNYCH. OGRANICZENIE: 
GŁĘBOKOŚĆ DO 1,5-3 m I MOSTY

DOSTĘP WYŁĄCZNIE DLA JEDNOSTEK PLASKODENNYCH, 
OGRANICZENIE: GŁĘBOKOŚĆ DO 1 m, KRĘTY NURT, BARDZO 
NISKIE MOSTY I BRAMY PRZECIWSZTORMOWE

MOSTY

MOSTY ZWODZONE

LINIE WYSOKIEGO 
NAPIĘCIA

NAPOWIETRZNE 
RUROCIĄGI

ROZBUDOWA PORTU 
MOŻLIWOŚĆ 
CUMOWANIA 
WIELKICH STATKÓW 

6

RZEKA RADUNIA

MOTŁAWA

OPŁYWY MOTŁAWY

MARTWA WISŁA

MARTWA WISŁA

NOWA MOTŁAWA

ZATOKA GDAŃSKA

WISŁA PRZEKOP

STARA MOTŁAWA

WISŁA ŚMIAŁA

KANAŁ RADUNI

MARTWA WISŁA
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5. Uwarunkowania historyczne. 

 Analizy historyczne pokazują, że woda dla miasta Gdańska miała kluczowe 

znaczenie od początków jego rozwoju. Pierwszy gród został zlokalizowany nad 

Motławą i Radunią, które napędzały koła młyńskie, a życie mieszkańców toczyło się 

„na styku z wodą”. Znaczenie gospodarcze głównych rzek gdańskich miało swoje 

odzwierciedlenie poprzez funkcjonowanie w XVII wieku jednego z największych 

portów hanzeatyckich  w centrum Gdańska, wzdłuż obecnego Długiego Pobrzeża. 

Natomiast potoki i małe rzeki wspierały gospodarkę podmiejskich osad takich jak 

Wrzeszcz czy Oliwa. Klasztor Oliwski zbudował swoją potęgę na sile Potoku 

Oliwskiego napędzającego aż 9 młynów. 

Il. 18. Historyczne obiekty zlokalizowane wzdłuż Potoku Oliwskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Analizy, których wynikową jest mapa 7, pokazują istotne obiekty historyczne 

związane z aktywnościami gospodarczymi i rekreacyjnymi w pobliżu wody w 

Gdańsku. Są wśród nich takie, które przetrwały do dziś i są świadectwem 

tożsamości miejsca (wskazane czerwoną obwódką na il. 15 i mapie nr 7).  

Najważniejsze ze względów rekreacyjnych są trzy kąpieliska morskie: Jelitkowo, 

Brzeźno i Stogi. Historyczne wyposażenie w bogatą infrastrukturę z molem i 

budynkami łazienek oraz hal plażowych istnieje do dziś, jednak już bez 

zabytkowych obiektów lub z ich nielicznymi pozostałościami. Na Wyspie 

Sobieszewskiej w rejonie mostu i nieistniejącej przystani funkcjonowało również 

kąpielisko rzeczne. Obecnie planuje się w tym miejscu budowę nowej przystani 

żeglarskiej oraz urządzenie parku zdrojowego. Spotykaną praktyką w miastach 

europejskich jest odtwarzanie kąpielisk rzecznych, co wiąże się z dużymi 

nakładami finansowymi na inwestycje związane z uzdatnieniem wody, ale z drugiej 

strony z pewnością stanowi popularną atrakcję dla mieszkańców i turystów.  
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Il. 19. Historyczne obiekty zlokalizowane wzdłuż brzegów Motławy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

W Śródmieściu Gdańska historycznie najważniejsze znaczenie miał nieistniejący 

już Port na Motławie. Późniejsze losy Gdańska przyniosły rozwój przemysłu 

portowego, związany z budową statków, czyli legendarną Stocznię Gdańską z 

symbolicznymi już dziś, zabytkowymi dźwigami. To obszar i obiekty 

upamiętniające najbardziej przełomowe chwile w historii Gdańska oraz Polski. 

Na mapie widać również dwie nieistniejące przeprawy promowe. Pierwsza z nich 

odbywała się przez Martwą Wisłę, z Przeróbki na Rudniki – dziś zastępuje ją most 

Siennicki. Druga natomiast łączyła Długie Pobrzeże z Wyspą Ołowianka, dziś 

zastąpiła ją niedawno zrealizowana zwodzona kładka piesza. 

 

 
Il. 20. Historyczny młyn IX na Potoku Oliwskim (fot. www.gedanopedia.pl).              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WNIOSEK:  Zaleca   się   wykorzystanie  budynków  i  elementów  historycznych  

w przyszłym zagospodarowaniu nabrzeży. 
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Załącznik do mapy nr  7 

Zestawienie obiektów historycznych związanych z wodą (nieistniejących i 

istniejących): 

1.    Młyn XIII na Potoku Oliwskim przy ul. Bytowskiej 1 – Kuźnia Wodna 

2.    Młyn X (Ribbenhammer) na Potoku Oliwskim przy ul. Kwietnej 29 

3.    Młyn IX (Dahlmannsche Mühle) na Potoku Oliwskim przy ul. Spacerowej 18 

4.    Młyn VI na Potoku Oliwskim przy al. Grunwaldzkiej 

5.    Młyn IV (Wojnowo) na Potoku Oliwskim przy ul. Pomorskiej 94 

6.    Młyn XV na Potoku Oliwskim przy ul. Bytowskiej 4 

7.    Kaskada w Parku Oliwskim (prawdopodobnie w tym miejscu istniał kiedyś Młyn VII) 

8.    Młyn V na Potoku Oliwskim przy al. Grunwaldzkiej 533 

9.    Młyn III (Konradshammer) na Potoku Oliwskim przy ul. Pomorskiej 

10.  Młyn II (Konradshammer) na Potoku Oliwskim przy ul. Pomorskiej 

11.  Przystań w Jelitkowie 

12.  Kąpielisko w Jelitkowie 

13.  Molo w Jelitkowie 

14.  Młyn I na Potoku Oliwskim 

15.  Łazienki w Jelitkowie 

16.  Kąpielisko w Brzeźnie 

17.  Molo w Brzeźnie 

18.  Przystań w Brzeźnie 

19.  Hala Plażowa i Łazienki w Brzeźnie 

20.  Młyn na Potoku Strzyża przy ul. Potokowej 

21.  Młyn na Potoku Strzyża przy ul. Ogrodowej 

22.  Młyn na Potoku Strzyża przy al. Żołnierzy Wyklętych  

23.  Latarnia morska w Nowym Porcie 

24.  Przystanie w Nowym Porcie i na Westerplatte 

25.  Żuraw w stoczni (Schichau) 

26.  Żuraw w stoczni (Schichau) 

27.  Żuraw w stoczni (Schichau) 

28.  Żuraw w stoczni (Schichau) 

29.  Żuraw w stoczni (Schichau) 

30.  Żuraw nad Motławą 

31.  Stocznia Cesarska 

32.  Wielki Młyn na Starym Mieście 

33.  Syfon na Kanale Raduni 

34.  Przepust na Kanale Raduni 

35. Grodza Kamienna na Opływie Motławy 

36.  Przystań i port na Motławie 



25 
 

37. Młyn na Motławie 

38. Spichrz Deo z urządzeniami dźwigowymi 

39.  Przystań na Polskim Haku 

40.  Park Zdrojowy nad Pustym Stawem 

41.  Przystań  na Stogach 

42.  Kąpielisko na Stogach 

43.  Hala Plażowa na Stogach 

44.  Latarnia przy ujściu Wisły Śmiałej 

45.  Przystań w Płoni 

46.  Kąpielisko w Sobieszewie (od strony zatoki) 

47.  Kąpielisko w Sobieszewie (od strony Martwej Wisły) 

48.  Przystań w Sobieszewie 

49.  Przystań w Świbnie 

50.  Przystań w Przegalinie 

51.  Śluza w Przegalinie  

52. Kąpielisko na Opływach Motławy 
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6. Krajobraz  

 

 Układ wody i nabrzeży oraz położenie nad wodami Zatoki Gdańskiej 

podkreślają wyjątkowość i indywidualny charakter krajobrazu Gdańska. 

Zgodnie ze SUiKZP „Na krajobraz kulturowy Gdańska wpływ mają dwa kluczowe 

czynniki: położenie geograficzne i bogata historia, stanowią one determinantę 

obecnego układu przestrzennego. Zróżnicowana bogata struktura miasta 

odzwierciedla różne etapy społecznego i ekonomicznego rozwoju. Elementy kultury 

materialnej: historyczne zespoły urbanistyczne, ruralistyczne, założenia dworsko-

parkowe, aleje, budynki zabytkowe o wartościach kulturowych, porty i przystanie 

rybackie, są elementami charakterystycznymi rozpoznawalnymi przez mieszkańców 

oraz zwiedzających, stanowią o specyfice krajobrazu miasta.” Dlatego w celu 

osiągnięcia zrównoważonego zagospodarowania terenów nadwodnych należy w 

miarę możliwości uwzględnić cechy krajobrazu występujące na danym obszarze. 

 Krajobraz związany z wodą został określony w SUiKZP jako część 

wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego (WEKK). Wymieniono tu 

główne fronty wodne stanowiące o wyjątkowości Gdańska. Spośród miejskich 

nabrzeży wybrano: 

• zachodni brzeg Martwej Wisły i Motławy od Stoczni Cesarskiej do ul. Toruńskiej, 

• wschodni brzeg Motławy – Polski Hak, Ołowianka, Wyspa Spichrzów, 

• wschodni brzeg Martwej Wisły od Westerplatte do Przeróbki, 

• południowy brzeg Martwej Wisły – Młode Miasto, 

• Opływ Motławy. 

Wyróżniają się one m.in. portowo-przemysłowym charakterem, który jest tożsamy 

dla Gdańska. 

  Pośród WEKK znalazły się również główne osie kompozycyjne miasta.  

Są to ulice miejskie oraz bulwary piesze znaczące dla rozwoju urbanistycznego, 

tworzące szkielet kompozycyjny Gdańska, łączący istotne elementy naturalnego 

układu miasta, tj.: Zatokę Gdańską, rzekę Wisłę i Motławę oraz krawędź 

Wysoczyzny Gdańskiej z najważniejszym elementem struktury miasta, jakim jest 

Centralne Pasmo Usługowe.  Ulice biegnące w kierunku rzeki czy morza budują 

strukturę miasta i świadczą o jego nierozerwalnej więzi z wodą, ugruntowanej już 

w kulturze hanzeatyckiej. 

Opisane wyżej elementy krajobrazu stanowią szeroki kontekst oraz mogą być 

inspiracją dla przyszłych projektów nabrzeży w celu zagospodarowania ich 

zgodnie z duchem  miejsca. 

 

WNIOSEK:   Zaleca    się    eksponowanie   i  podkreślanie  walorów  krajobrazu  

w przyszłym zagospodarowaniu nabrzeży. 
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 IDEA „ZIELONYCH KLINÓW” 

 

 
Il. 21. Schemat „zielonych klinów” towarzyszących ważniejszym ciekom wodnym w mieście. 

 

               Analiza terenów bezpośredniego styku z wodami głównych potoków 

wykazała dużą potrzebę lokalizowania wzdłuż cieków terenów zieleni publicznej.  

Praktyka lokalizowania zieleni wynika z potrzeby mieszkańców, jak również 

wspierania ekosystemów przyrodniczych oraz ich ochrony. Warunkiem istnienia 

„zielonych klinów” jest uzyskanie biologicznej ciągłości wzdłuż potoków. Może się 

to odbywać w różnorodny, sposób uzależniony od lokalnych warunków, poprzez:  

• lokalizowanie parków, skwerów, 

• lokalizowanie zieleni buforowej, krajobrazowej, 

• lokalizowanie funkcji o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej 

(ogrodów miejskich, parków, założeń wypoczynkowych, funkcji sportowych 

i rekreacyjnych), 
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• lokalizowanie ciągów spacerowych z zielenią towarzyszącą, lub samych 

ciągów pieszych czy pieszo-jezdnych (w przypadku braku miejsca), 

• odkrycie skanalizowanych fragmentów potoków, 

• lokalizowanie pasów zieleni w śladzie dawnego koryta z elementami 

wodnymi w powiązaniu z informacją wizualną o dawnym przebiegu cieku 

wodnego – w przypadku braku możliwości odkrycia potoku 

skanalizowanego, 

• wzmacnianie powiązań pieszych i zielonych sąsiadujących z wodą struktur 

zabudowy. 

 

 
Il. 22. Kanał Raduni z zachowanym szpalerem drzew i zielonymi skarpami (fot. Lech Makara/ 

Wydział Programów Rozwojowych UM w Gdańsku,  www.gdansk.pl.) 

 

Idea „zielonych klinów” nawiązuje do unikalnej w skali Europy koncepcji 

urbanistycznej prof. Władysława Czarneckiego i prof. Adama Wodziczko dla 

Poznania (1930-1934), wykorzystującej w rozwoju miasta wartość istniejących 

struktur zielonych opartych o cieki wodne. Głównym celem „zielonych klinów” jest 

ochrona wód oraz przewietrzanie miasta, ale także stworzenie rekreacyjnej i 

ekologicznej ciągłości. 

 

 

 

 

WNIOSEK:   Zaleca    się    maksymalne przywracanie ciągłości funkcjonalnej i 

przestrzennej „zielonych klinów” powiązanych z głównymi ciekami wodnymi w 

mieście. 
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V. Kierunki 

1. Strefy funkcjonalne 

       Jako nadrzędną zasadę w wyznaczaniu pasów funkcjonalnych nabrzeży 

przyjęto identyczne ekwidystanty dojścia pieszego do brzegu cieku wodnego bądź 

brzegu morskiego tj. 500 m co odpowiada ok. 10-minutowemu spacerowi. 

Główne wytyczne do podziału nabrzeży na strefy (pasy) funkcjonalne oparte są o 

istniejące zagospodarowanie oraz/lub funkcje dominujące przy nabrzeżu w 

planach miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP).  

Ostatecznie dokonano podziału na 5 stref (pasów) funkcjonalnych: 
 

1. STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, która obejmuje: 

• nabrzeża wzdłuż Martwej Wisły (wyłączając tereny zabudowy 

mieszkaniowej  w dzielnicach: Nowy Port, Przeróbka i Stogi oraz na 

terenach Młodego Miasta), 

• nabrzeża położone na terenach portowych (Port Wewnętrzny, 

Północny, DCT) i stoczniowych; 

2. STREFA MIESZKANIOWA, która obejmuje: 

• nabrzeża cieków wodnych i rzek przepływających przez dzielnice 

mieszkaniowe, tj. potoki: Oliwski, Strzyża, Królewski, Jasień, Oruński, 

Kowalski oraz kanał Raduni (wyłączając tereny cenne przyrodniczo, tj. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy, Żuławy Wiślane), parki Oliwski i Oruński, 

• południowe nabrzeże Opływu Motławy, 

• tereny zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Martwej Wisły w dzielnicach 

Stogi, Przeróbka, Nowy Port; 

3. STREFA WIELOFUNKCYJNA, która obejmuje: 

• tereny nabrzeży Martwej Wisły na odcinku Młodego Miasta,  

• nabrzeża Motławy, Nowej Motławy, Kanału na Stępce w Śródmieściu, 

• północne nabrzeża Opływu Motławy; 

4. STREFA PRZYRODNICZO – REKREACYJNA, która obejmuje: 

• nabrzeża cieków wodnych i rzek przebiegających przez tereny 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Potok Oliwski, Strzyża, Jasień), 

• nabrzeża Raduni na terenie Żuław Wiślanych (Olszynki), 

• wybrzeże Zatoki Gdańskiej na odcinkach: od Jelitowa do Brzeźna oraz 

od kąpieliska morskiego na Stogach do wschodniego krańca linii 

brzegowej Wyspy Sobieszewskiej (w tym także tereny Narodowego 

Centrum Żeglarstwa), 

• zachodnie nabrzeże Wisły oraz nabrzeża Wisły Martwej na Wyspie 

Sobieszewskiej; 

5. STREFA MILITARNA, która obejmuję tereny jednostki wojskowej na 

Westerplatte. 
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Wytyczne dla stref funkcjonalnych zostały oparte o: 

• rozwój dominujących funkcji określonych dla poszczególnych terenów w 

SUiKZP i w planach miejscowych, 

• kształtowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem powiązań pieszych i 

rowerowych z terenami nadwodnymi, 

• poprawę dostępności pieszej i rowerowej do terenów nadwodnych z terenów 

już zabudowanych,  

• ochronę przyrody i zastosowanie niezbędnej ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Uwzględniając powyższe zasady przyporządkowano główne kierunki 

zagospodarowania do poszczególnych stref * : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
                    -    rozwój funkcji portowo-przemysłowo-usługowej oraz turystycznej; 

                    -    wykorzystanie rzeki do rozwoju wewnątrzmiejskiego transportu rzecznego  

     (przeprawy, tramwaj wodny, taxi wodne itp.). 
 

   

STREFA MIESZKANIOWA 
-    rozwój funkcji mieszkaniowo–usługowej; 

                  -    kształtowanie osiedli mieszkaniowych z wykorzystaniem wody do wypoczynku  

     codziennego; 

                  -    kształtowanie powiązań wewnątrz i pomiędzy osiedlami z uwzględnieniem przyrodniczej 

      i  przeciwpowodziowej roli potoków i rzek;  

-    poprawa dostępności pieszej i rowerowej do potoków i rzek. 
 

 

 

    

 STREFA WIELOFUNKCYJNA 
- rozwój funkcji Centralnego Pasma Usługowego; 

- kształtowanie wielofunkcyjnych pierzei zabudowy wzdłuż nabrzeży; 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznych nad wodą w sposób podkreślający  

     ich prestiż i ogólnomiejskie znaczenie; 

- ekspozycja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu; 

- adaptacja zabytkowych obiektów na funkcje usługowo-kulturowe; 

-    wykorzystanie rzek do rozwoju wewnątrzmiejskiego transportu rzecznego.  
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STREFA WIELOFUNKCYJNA

* NA PODSTAWIE: POLITYKA RZECZNA, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA WROCŁAWIA, BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA 

ZAŁOŻENIE: pas wzdłuż nabrzeży 500 m  - 10 min. pieszego dojścia do krawędzi rzeki
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* Na podstawie: Polityka Rzeczna, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia. 

 

2.   Polityka Gmin Ościennych 

                 Istotnym elementem analiz była weryfikacja zgodności kierunków 

zagospodarowania terenów nadwodnych na styku z sąsiadującymi z Gdańskiem 

gminami: Sopot, Cedry Wielkie, Pruszcz i Stegna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 23. Polityka przestrzenna gmin ościennych. Po lewej Sopot, po prawej Cedry Wielkie, Pruszcz, 

Stegna. 

Wyznaczone w opracowaniu strefy funkcjonalne, o określonej dominującej funkcji, 

są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego w gminach sąsiednich. 

 

 

  STREFA MILITARNA  -  zachowanie funkcji obronności kraju. 

   

STREFA PRZYRODNICZO  -  REKREACYJNA  
 -     ochrona środowiska naturalnego;  

 -     funkcje zieleni ekologiczno-krajobrazowej, urządzonej ogólnodostępnej  oraz lasów; 

 -     rozwój funkcji usługowej zw. ze sportem, rekreacją i turystyką, zdrowiem i gastronomią; 

 -     zachowanie przyrodniczego charakteru plaż i ochrona miejsc cennych przyrodniczo; 

 -     poprawa dostępności pieszej i rowerowej do zieleni ogólnodostępnej zlokalizowanej  

       nad wodą. 
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3. Planowany zakres prac 

                 Jako następny etap prac nad Gdańską Polityką Wodną proponuje się 

podział dalszych prac na 4 polityki wodne, które jako osobne opracowania zostaną 

wykonane w Biurze Rozwoju Gdańska w następnych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLITYKA WISŁY  -  WISŁA,  MARTWA WISŁA , WISŁA ŚMIAŁA 

  
  

                            2. POLITYKA MOTŁAWY -  STARA MOTŁAWA, NOWA MOTŁAWA (Z KANAŁAMI)     

                                 OPŁYWY MOTŁAWY,  KANAŁ RADUNI DO ORUNI 

 3. POLITYKA POTOKÓW I MAŁYCH RZEK - POTOK OLIWSKI,  POTOK STRZYŻA,  

POTOK JASIEŃ I KRÓLEWSKI, POTOK ORUŃSKI I KOWALSKI, KANAŁ RADUNI OD ORUNI 

MOTŁAWA PD. I RADUNIA 

4. POLITYKA ZATOKI GDAŃSKIEJ - PAS NADMORSKI ZACHODNI I WSCHODNI 
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Główne cele 4 Polityk Wodnych: 

 

 

 

W obszarze Wisły, zgodnie z przyjętym podziałem na strefy funkcjonalne, 

dominuje wykorzystanie przemysłowo-gospodarcze oraz przyrodniczo-

rekreacyjne. Te dwie funkcje stoją w pewnej opozycji do siebie dlatego tak 

istotną kwestią dla rozwoju tego obszaru jest kontynuacja rozwoju Gdańska 

jako portu morskiego z zachowaniem i rozwojem funkcji sportowo-

rekreacyjnych na Wyspie Sobieszewskiej i fragmentach wyspy Stogi oraz 

ochroną cennych przyrodniczo rejonów. 

  

 

 

Obszar Motławy obejmuje głównie historyczne śródmieście Gdańska. Jest to 

strefa wielofunkcyjna, w której koncentrują się funkcje usługowe, 

mieszkaniowe, kulturowe i gospodarcze, a także funkcje rekreacji i turystyki 

wodnej (przystanie żeglarskie i kajakowe). Nagromadzenie różnorodnych 

funkcji współistnieje z bogatą siecią wodną oraz historyczną zabudową. 

Powyższe aspekty umożliwiają wykreowanie prestiżowych przestrzeni 

publicznych nad wodą, bulwarów i parków będących wizytówką miasta. 

 

 

 

Potoki oraz mniejsze rzeki objęte opracowaniem płyną przez mieszkaniowo-

usługowe obszary Gdańska oraz przez fragmenty Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego i Żuław Gdańskich. Towarzyszą im często parki, skwery, lasy 

czy tereny zieleni ruderalnej, będące celem spacerów pieszych i rekreacji dla 

mieszkańców. Zatem nadrzędnym celem kształtowania polityki tego obszaru 

będzie wzmacnianie ciągłości systemu zieleni wzdłuż potoków, powiązań 

pieszo-rowerowych, wzbogacanie oferty rekreacyjno-sportowej oraz 

bioróżnorodności. Zagospodarowanie wzdłuż cieków wodnych powinno być 

oparte o wspominaną w rozdziale 6 ideę „zielonych klinów”. 

 

1. POLITYKA WISŁY – SZKIELET WODNY MIASTA 

znalezienie kompromisu pomiędzy przemysłowym  

wykorzystaniem nabrzeży a zachowaniem rekreacyjnego charakteru. 
  

                      2. POLITYKA MOTŁAWY – SERCE WODNE MIASTA 

                          kreowanie wodnego salonu miasta z wykorzystaniem potencjału funkcji  

                          ogólnomiejskich zlokalizowanych nad wodą.  
 

 3. POLITYKA POTOKÓW I MAŁYCH RZEK – CODZIENNE ŻYCIE MIESZKAŃCÓW 

     rekreacyjne wzbogacenie dzielnic mieszkaniowych poprzez kreację  

     systemu zieleni wzdłuż potoków.  
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Gdańsk posiada morską linię brzegową, dostępną dla mieszkańców i turystów, 

o długości około 17 km. Większą część stanowią licznie uczęszczane plaże oraz 

tereny rezerwatów przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha, gdzie dostęp jest 

regulowany przepisami ochrony przyrody. Na fragmentach w części zachodniej 

linia brzegowa jest zurbanizowana, ale przeważa w całości naturalny charakter 

nabrzeża, tj. piaszczyste plaże na styku z lasami i parkami. Polityka 

zagospodarowania brzegów morskich Gdańska musi odnosić się do 

powyższych uwarunkowań z poszanowaniem naturalnego i przyrodniczego 

krajobrazu. 

 

4. Główne zasady zagospodarowania terenów nadwodnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POLITYKA ZATOKI GDAŃSKIEJ – MORSKI WATERFRONT GDAŃSKA 

    wzmacnianie turystycznego potencjału styku z morzem, z zachowaniem  

   wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

1. Dążenie do powszechnego dostępu do nabrzeży od strony lądu i wody. 
 

2. Zagospodarowanie i udostępnianie nabrzeży dla funkcji rekreacyjnej 

musi uwzględniać: 

• funkcję przeciwpowodziową i retencyjną 

• funkcję ochrony przyrody, 

• bezpieczeństwo użytkowników. 
 

3. Projektowanie indywidualne w zakresie stopnia urządzenia: estetyki 

i wyposażenia (w zależności czy jest to nabrzeże zurbanizowane czy 

np. naturalne–przyrodnicze). 
 

4. Dążenie do wzbogacenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
 

5. W miarę możliwości wykorzystanie budynków i budowli 

historycznych w kreowaniu indywidulanego charakteru. 
 

6. Eksponowanie elementów krajobrazu.  
 

7. W miarę możliwości: realizacja cieków wodnych w formie otwartej, 

przywracanie odkrytej formy skanalizowanym fragmentom cieków. 
 

8. Kontynuacja i wzmacnianie idei „zielonych klinów”. 
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