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Gdańskiego Standardu Ulicy 

Miejskiej to wskazanie 

rozwiązań organizacyjnych 

i rekomendacji projektowych, 

które doprowadzą do 

wyeliminowania większości 

problemów wskazanych 

w diagnozie i wpłyną na 

poprawę jakości 

zagospodarowania 

przestrzeni publicznych w 

Gdańsku.

GSUM TO PROCES



SĄSIEDZTWO PRIORYTETY
PRZEKROJE
MODELOWE

STANDARDY
SZCZEGÓŁOWE

WG. KOMPETENCJI

STANDARDY
SZCZEGÓŁOWE

WG. KOMPETENCJI

PROJEKT
ULICY

KLASA
TECHNICZNA SPPU

REALIZACJA

GSUM TO PROCES



A S GP G Z L D (W) 

Klasy techniczne ulic - SUiKZP



Sąsiedztwo A

Tereny, na których dominuje zabudowa tworząca wyraźne pierzeje,
stanowiące ściany wnętrz urbanistycznych ulic. Partery zabudowy
pełnią często funkcje usługowe – handlowe lub gastronomiczne – co
nadaje ulicom śródmiejski charakter.

Sąsiedztwa



Sąsiedztwo B

Tereny obejmujące szeroką gamę rodzajów zagospodarowania 
miejskiego, które nie posiadają cech charakterystycznych dla typu A. 
Ten typ sąsiedztwa określono dla większości terenów mieszkaniowych 
i usługowych, a także zieleni urządzonych.

Sąsiedztwa



Sąsiedztwo C

Pozostałe sąsiedztwa, obejmujące zainwestowanie portowe, 
przemysłowe, tereny nieurządzonej zieleni (np. lasy) i otwarte tereny 
rolnicze

Sąsiedztwa



A B C

Delimitacja sąsiedztw w Gdańsku



Modelowy przekrój ulicy



Modelowy przekrój ulicy



Modelowy przekrój ulicy



SĄSIEDZTWO – TYP A

PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Przestrzeń publiczna (chodnik + miejsce na gastronomię).

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego.

3. Zagospodarowanie zieleni ( w tym zieleń wysoka).

4. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego.

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych.

6. Rozwiązania dla transportu indywidualnego.

SĄSIEDZTWO – TYP B

PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Transport pieszy (chodniki o odpowiednich parametrach).

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Zagospodarowanie zieleni ( w tym zieleń wysoka)

4. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

SĄSIEDZTWO – TYP C

PRIORYTETY INWESTYCYJNE wg ważności zastosowania:

1. Piesi (obowiązek realizacji chodnika)

2. Rozwiązania dla transportu rowerowego

3. Rozwiązania dla wydzielonego transportu zbiorowego

4. Rozwiązania dla transportu indywidualnego

5. Miejsca postojowe dla pojazdów indywidualnych

6. Zagospodarowanie zieleni

Priorytety strategiczne



Elementy przekroju ulicznego



Rekomendacje:

▪ wymogi projektowania uniwersalnego,
▪ nawierzchnia pasa ruchu pieszego (PRP) - wygodna i bezpieczna dla ruchu pieszego

(w tym toczenie wózków, walizek itp.),
▪ pas ruchu pieszego (PRP) w sąsiedztwie B i C ≥2,0 m, w A ≥ 3,0 m,
▪ co najmniej jeden pas aktywności stacjonarnej (PAS) w sąsiedztwie A ≥ 2,0 m,
▪ zachowanie ciągłości przestrzennej, materiałową oraz niwelety pasa ruchu pieszego 

(PRP) na skrzyżowaniach.

Chodnik



Rekomendacje - forma trasy rowerowej:

▪ w ciągu ulicy głównej (G) – 2xDDR ≥2,5m (dwukierunkowe - usytuowane po 
przeciwnych stronach jezdni), *

▪ w ciągu ulicy zbiorczej (Z) – pasy rowerowe w jezdni ≥ 1,5m, *
▪ w ciągu ulicy lokalnej (L) bądź dojazdowej (D) – po jezdni na zasadach ogólnych*.

* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wybór innej formy trasy rowerowej.

Infrastruktura rowerowa



Rekomendacje – usytuowanie drogi dla rowerów:

▪ droga dla rowerów w ulicy głównej (G) 
– pomiędzy pasem zieleni przylegającym do jezdni, a chodnikiem,

▪ droga dla rowerów, bądź pas rowerowy, o znacznym pochyleniu podłużnym powinny 
być prowadzone w sposób umożliwiający rowerzyście zejście z roweru i prowadzenie 
go po chodniku.

Infrastruktura rowerowa



Rekomendacje:

▪ każdy projekt budowy i przebudowy ulic musi zawierać część dotyczącą zieleni,
▪ jak najwięcej zieleni – także jako część innych elementów ulicy,
▪ nieużytkowe powierzchnie zlokalizowane w pasie drogowym – wykorzystać na zieleń 

w różnych formach,
▪ drzewa należy lokalizować w formie szpalerów przynajmniej po jednej stronie ulicy,
▪ jak najwięcej szpalerów w ramach danego przekroju,
▪ należy chronić zabytkowe układy zieleni oraz dążyć do przywracania historycznych 

form zieleni, 
▪ drzewa lokalizować w jak najmniejszej odległości od jezdni, 
▪ nasadzenia realizować z zastosowaniem jednej zasady kompozycji, 

Zieleń i retencja



Rekomendacje:

▪ stosować rozwiązania zmniejszające i spowolniające spływ wód opadowych z 
powierzchni uszczelnionych,

▪ odprowadzane wody opadowe mają zasilać zieloną infrastrukturę odwodnieniową,
▪ zieleń średniej wysokości stosować w sposób nie powodujący potencjalnego spadku 

poczucia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznej, 
▪ rośliny w pojemnikach oraz roślinność pnącą na stelażach wprowadzać wyjątkowo –

w przypadku braku przestrzeni,
▪ w sąsiedztwie B zalecane tzw. „zielone torowiska”, 
▪ w sąsiedztwie B i C zalecane małe korytarzy dla migracji drobnej zwierzyny

Zieleń i retencja



Rekomendacje - forma linii tramwajowych:

▪ linie tramwajowe - wydzielone dwukierunkowe,
▪ wyjątkowo, w sąsiedztwie A, dopuszcza się linie wbudowane w jezdnie lub ciąg pieszy,
▪ dopuszcza wspólne pasy autobusowo-tramwajowych (PAT),

Rekomendacje - przystanki tramwajowe i ich parametry:

▪ dla ulic zbiorczych (Z) i głównych (G)  - przystanki wyspowe, 
▪ w sąsiedztwie A i B na ulicach lokalnych (L) i wyjątkowo na zbiorczych (Z) dopuszcza 

się stosowanie tzw. „przystanków wiedeńskich”,
▪ długość krawędzi peronowej ≥ 45 m, na przystankach podwójnych ≥ 75 m. 

Infrastruktura transportu zbiorowego



Rekomendacje - formy i usytuowanie linii autobusowych:

▪ wydzielone pasy autobusowe w miejscach występowania zatorów drogowych, przed 
skrzyżowaniami oraz w ich obrębie,

▪ wydzielone pasy autobusowe - po skrajnej prawej stronie jezdni lub w formie osobnej 
jezdni pomiędzy jezdniami dla ruchu ogólnego – tzw. Bus rapid transit (BRT),

▪ dopuszcza się tymczasową realizację buspasa w rezerwie terenowej w pasie 
rozdziału, przeznaczonej pod przyszłą budowę linii tramwajowej. 

Infrastruktura transportu zbiorowego



Rekomendacje - przystanki autobusowe i ich parametry:

▪ lokalizacja: przystanki zaleca się lokalizować za skrzyżowaniem, 
▪ w obszarze zabudowanym odległość między przystankami ok. 400-500 m,
▪ w ulicach głównych (G) - przystanki z zatoką,
▪ w ulicach klasy (Z) i (L) oraz w przestrzeniach współdzielonych - przystanki bez zatoki 

ew. z przylądkiem,
▪ przystanki z zatoką otwartą - na wlotach i wylotach skrzyżowań, pasach włączeń, na 

zakończeniach pasów autobusowych,
▪ wyposażenie – wiata powinna być umieszczona na wysokości krawędzi zatrzymania 

w przypadku małej szerokości peronu - węższe wiaty, lub same zadaszenia,

Infrastruktura transportu zbiorowego



Rekomendacje:

▪ zaleca się stosowanie miejsc postojowych równoległych, 
▪ w sąsiedztwie B i C - miejsca postojowe w pasach drogowych tylko w bezpośrednim 

sąsiedztwie usług,
▪ miejsca postojowe w pasie drogowym nie mogą być elementem bilansowania miejsc 

parkingowych związanych z inwestycją niedrogową,
▪ usytuowanie i forma elementów wyposażenia ulicy powinny być kształtowane w 

sposób umożliwiający parkowanie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 
▪ nie należy sytuować miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu głównych wejść 

do budynków szkół bądź głównych wejść na tereny szkół.

Miejsca postojowe w pasie drogowym



Rekomendacje:

▪ w przekroju ulicznym nie należy realizować dodatkowych jezdni obsługujących – tzw. 
„dróg serwisowych”,

▪ należy stosować minimalne przewidziane prawem szerokości pasów ruchu, 
▪ szerokość pasa ruchu, po którym mają poruszać się autobusy ≥ 3 m,
▪ na jezdniach ulic poza podstawowym układem transportowym miasta stosować 

elementy uspokojenia i spowolnienia ruchu,
▪ nawierzchnia jezdni, powinna umożliwiać wygodne i bezpieczne prowadzenie po niej 

ruchu kołowego, w tym ruchu rowerowego,
▪ należy stosować zbliżoną niweletę dla wszystkich elementów przekroju poprzecznego 

ulicy, tak by tworzyły płaszczyznę „podłogi” wnętrza krajobrazowego. 

Jezdnia



Rekomendacje - skrzyżowania:

▪ nowe i modernizowane skrzyżowania nie mogą tworzyć „efektu bariery”,
▪ w sąsiedztwie A i B nie należy stosować nowych skrzyżowań w formie wyspy 

centralnej oraz rond o średnicy wyspy środkowej (w A max. 28 m, w B max. 50 m),
▪ na rondach w sąsiedztwie A nie należy stosować rozwiązań typu „bypass”, 
▪ w sąsiedztwie A i B należy ograniczać stosowanie dodatkowych pasów do skrętu,
▪ należy stosować minimalne dopuszczone prawem promienie łuków, 
▪ prowadzenie ciągów pieszych oraz przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania, 

nie powinno powodować nadmiernego odginania toru ruchu pieszych.

Jezdnia



Rekomendacje – przejścia dla pieszych:

▪ podstawowa formą przejścia dla pieszych jest przejście w poziomie ulicy. Inne 
rozwiązania jedynie wyjątkowo

▪ w sąsiedztwach A i B przejścia max. co 300 m,
▪ należy ograniczać wyznaczanie przejść na ulicach klasy lokalnej (L) i dojazdowej (D), 

umożliwiając ich przekraczanie w dowolnym miejscu,
▪ należy dążyć do tworzenia przejść dla pieszych przez wszystkie wloty skrzyżowania.

Jezdnia



Rekomendacje:

▪ należy dążyć do lokalizowania podziemnej infrastruktury technicznej w 
wieloprzewodowych kanałach infrastruktury,

▪ podziemne elementy infrastruktury pod pasami zieleni jedynie, kiedy nie wykluczają 
one nasadzeń drzew lub kiedy takie nasadzenia nie są możliwe z innych względów,

▪ zakazuje się lokalizacji naziemnych elementów infrastruktury technicznej w pasach 
ruchu pieszych chodnika (PRP),

▪ naziemne elementy infrastruktury technicznej należy lokalizować tak, aby nie 
blokowały dojść i zjazdów i nie przesłaniały obiektów zabytkowych, pomników itp.,

▪ naziemne elementy infrastruktury technicznej nie związane z funkcjonowaniem ulic 
należy realizować: wbudowane w ścianę budynku, zlokalizowane przy ścianach 
budynków, zamaskowane zielenią lub w powiązaniu z obiektami małej architektury.

Przewody infrastruktury technicznej



MINIMALNA SZEROKOŚĆ
PRZESTRZENI DLA INFRASTRUKTURY

MINIMALNA SZEROKOŚĆ
PRZESTRZENI DLA INFRASTRUKTURY
W ROZBICIU NA DWIE STRONY ULICY

MINIMALNA SZEROKOŚĆ
PRZESTRZENI DLA 
INFRASTRUKTURY

UMIESZCZONEJ 
W ZBIORCZYM KANALE

WIELOPRZEWODOWY KANAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Przewody infrastruktury technicznej



Rekomendacje:

▪ rozwiązania zakładające przeplatanie się elementów ulic powinny zachowywać co 
najmniej 3 metrową szerokość pasa zieleni i retencji,

▪ przerwanie ciągłości pasa zieleni i retencji dopuszcza się w ulicach zlokalizowanych w 
sąsiedztwie C, z zachowaniem zasady, że przerwa nie może być dłuższa niż krótszy z 
sąsiadujących odcinków pasa zieleni i retencji.

Przeplatanie elementów ulic



Rekomendacje:

▪ w sąsiedztwie A jak najwięcej miejsca dla pieszych (np. ogródki gastronomiczne), 
minimalizować dostępność dla samochodów,

▪ w sąsiedztwie B powinny służyć zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności
i zabezpieczać jedynie niezbędną liczbę miejsc do parkowania,

▪ dla ulic klas (L) i (D) przy pasach drogowych węższych niż 10 m na etapie SPPU zaleca 
się wariantowe przeanalizowanie realizacji w formie przestrzeni współdzielonej.

Rozwiązania współdzielone



Rekomendacje:

▪ w sąsiedztwie A oraz B, w parterach zabudowy tworzącej bezpośrednią krawędź 
wnętrza krajobrazowego ulicy zakazuje się lokalizacji garaży, 

▪ w sąsiedztwie A wejścia do lokali usługowych w budynkach powinny być umieszczone 
na rzędnej zbliżonej do poziomu chodników (z wyjątkiem przedproży), 

▪ w sąsiedztwie A i B - minimalizacja zróżnicowania poziomów przy projektowaniu 
zagospodarowania pasów terenów przylegających do linii rozgraniczających ulic,

Elementy ulicy poza pasem drogowym



Rekomendacje:

▪ w sąsiedztwie A i B zakazuje się lokalizacji, dróg wewnętrznych, placów 
manewrowych, naziemnych i nadziemnych miejsc do parkowania samochodów w 
tym garaży kubaturowych pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic publicznych, a 
budynkami przy nich lokalizowanymi,

▪ w sąsiedztwie typu C lokalizacja dróg wewnętrznych, placów manewrowych, 
naziemnych i nadziemnych miejsc do parkowania samochodów, w tym garaży 
kubaturowych, w pasach terenów przylegających do linii rozgraniczających ulic 
publicznych wymaga odseparowania ich elementami stanowiącymi ścianę wnętrza 
krajobrazowego np. zwartą zielenią wysoką.

Elementy ulicy poza pasem drogowym



Wnętrze krajobrazowe
Rekomendacje:
▪ preferowane proporcje wnętrza krajobrazowego ulic od 1:2 do 1:3,
▪ dopuszcza się węższe wnętrza krajobrazowe w (L) i (D) w obszarach zabudowy 

historycznej oraz sąsiedztwie typu A,
▪ przy proporcjach szerszych niż 1:3 należy dzielić np. zwartymi szpalerami drzew,
▪ dla ulic o niewytworzonych ścianach wnętrza krajobrazowego zaleca się dodatkowe 

nasadzenia zwartych szpalerów drzew na granicy pasa drogowego lub tuż przy nim,
▪ dopuszcza się uzyskanie wymaganych proporcji wnętrza krajobrazowego ulicy także 

poprzez wycofanie frontów wyższych kondygnacji zabudowy,
▪ konieczne jest powiązanie sposobu wyposażenia ulicy z charakterem jej sąsiedztwa,
▪ zaleca się wyposażenie ulic w elementy zieleni i wody,
▪ zagospodarowanie ulic i ich sąsiedztwa powinno być zaprojektowane 

z zastosowaniem czytelnych zasad kompozycji.



Prototypowanie i eksperymentowanie

Prototypowanie to działanie mające na celu sprawdzenie przynajmniej części
projektowanych rozwiązań w przestrzeni ulicy, często przy pomocy tańszych,
zastępczych środków. GSUM zaleca prototypowanie jako wskazaną formę
partycypacji w szczególności dla ulic lokalnych (L) i dojazdowych (D).

GSUM zakłada też potrzebę eksperymentowania, to jest stosowania nowych
rozwiązań ulic, które w sytuacji pozytywnego ich odbioru mogą zostać przyjęte do
powszechnego stosowania w całym mieście w ramach występowania podobnych
uwarunkowań.



GSUM - MPZP

Plan miejscowy obejmujący swoimi granicami przestrzeń ulicy – oprócz ustalenia
szerokości pasa drogowego, powinien:
▪ precyzować wymogi odnośnie wymiarów i rozmieszczenia wszystkich

przewidywanych elementów pasa drogowego,
▪ określać zasady zabudowy i zagospodarowania terenów tworzących wnętrze

krajobrazowe ulicy.

W fazie projektowej realizacji ulicy należy sporządzić weryfikujące te ustalenia
studium programowo-przestrzenne ulicy (SPPU). Nie można wykluczyć sytuacji,
kiedy jednym z wniosków wynikających z SPPU będzie wskazanie potrzeby
aktualizacji mpzp.
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Studium programowo – przestrzenne ulicy 
(SPPU)



Studium programowo – przestrzenne ulicy 
(SPPU)



Koncepcja urbanistyczno - funkcjonalna



Koncepcja urbanistyczno - funkcjonalna



Koncepcja urbanistyczno - funkcjonalna



I ETAP – ZAŁOŻENIA
Szerokie konsultacje z warsztatami 
dot. priorytetów i przekrojów ulic
instytucje miejskie, gestorzy sieci
Radni Miejscy i Dzielnic oraz NGO

II ETAP – PROJEKT DOKUMENTU
„wewnętrzne”
GZDiZ, DRMG, GW, WPR, WGK,
WUiA, WŚ, PPMG ds. Śródmieścia,
WGK RMA PPMG ds. kom. rowerowej,
BMKZ, ZTM

III ETAP – PROJEKT DOKUMENTU
„zewnętrzne”
gestorzy sieci, Radni Miejscy i Dzielnic 
oraz NGO, zainteresowani.

Konsultacje



Udostępnienie dokumentu i publiczna prezentacja

Z dokumentem można się zapoznać od 1 października do 31 października 2019 
roku na stronie www.brg.gda.pl oraz w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie BRG, 
ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Odbędą się również dwa dodatkowe spotkania. Kiedy?
17 października 2019 r. – na spotkanie zapraszamy szczególnie radnych miejskich i 
dzielnicowych. Sala 408 siedziba BRG, Wały Piastowskie 24 (IV piętro) w 
godzinach 17:00-19:00

22 października 2019 r. – na spotkanie zapraszamy szczególnie organizacje 
pozarządowe. Sala 408 siedziba BRG, Wały Piastowskie 24 (IV piętro) w 
godzinach 17:00-19:00

Konsultacje

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


Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi w formie pisemnej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym

na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Konsultacje

mailto:brg@brg.gda.pl


Dziękuję za uwagę


