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OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Z przeprowadzonych analiz przedprojektowych wynika, że Wyspa Spichrzów ma nadal bardzo dobrze zachowaną sieć historycznych ulic oraz wyraźnie widoczną fosę, która okala zachodnią część wyspy
w formie półgwiazdy. Kształt półgwiazdy pozostał po dawnych bastionach, które woda w fosie opływała do końca XVIII wieku. Cała wyspa znajduje sie na terenie Portu Elbląskiego, który łączy miasto Elbląg
z Mierzeją Wiślaną i Morzem Bałtyckim oraz przez Kanał Elbląsko-Ostródzki z jeziorami mazurskimi znajdujacymi się na południe od Elbląga. Warto zauważyć, że ostatnia ekspansja Kanału ElbląskoOstródzkiego powoduje wzrostową tendencja ruchu pasażerskiego.
Wyspa jest rownież częścią wielofunkcyjnego uslugowo – mieszkalnego Środmieścia Elbląga. Obecnie na Wyspie Spichrzów znajduje sie Szkoła Podstawowa, przedszkole, Unijna Szkoła Europejska,
młodzieżowy Dom kultury i Centrum Współpracy Transgranicznej - zalążki działań aktywujących wyspę. Od niedawna wyspa stała się również miejscem Miedzynarodowego Festiwalu Wikingów z Truso w
Elblągu. Teren Wyspy został fizycznie połączony ze Starym Miastem za pomocą nowych dwóch zwodzonych mostów. Jednak pomimo istotnych walorów tego miejsca na wyspie od dawna panuje bezład funkcjonalno- przestrzenny z rozsypanymi chaotycznie barakami i nielicznymi obiektami gospodarczymi, które razem z kilkoma zabytkami tworzą ubogą tkankę architektoniczno-urbanistyczną tego miejsca. Wyspa
pomimo centralnegopołożenia jest oderwana od Starego Miasta oraz życia mieszkańców gminy Elbląg.
CELE
Strategiczny cel opracownia projektowego stanowi przywroóenie ładu przestrzennego i funkcjonalnego Wyspie Spichrzów oraz zintegrowanie jej terenów z poddawanym retrowersji obszarem Starego Miasta.
Przywrócenie społeczeństwu przestrzeni o znaczeniu historycznym i budowanie wzajemnych wiązi oraz stworzenie, istotnej dla wsparcia Starego Miasta, enklawy, która będzie aktywnie wspólpracować z
otaczającym sąsiedztwem zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej.
W poszukiwaniu idei na rozwiaznia funkcjonalno – przestrzenne Wyspy Spichrzów wyrożniliśmy nastepujące cele:
1.

Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni nabrzeżnej, tworzącej właściwy system wnętrz urbanistycznych otwartych na rzekę Elbląg.

2.

Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności historycznego ukladu ulic oraz nowożytnej fosy w tym przywrócenie biegu dawnej ulicy Gdańskiej, Kluczowej i Śledziowej.

3.

Zwiększenie atrakcyjności Wyspy Spichrzów jako miejsca do zamieszkania i inwestowania, przez wprowadzenie zabudowy mieszkalno-usługowej o ukladzie i formie zbliżonych do historycznych.

4.

Wzbogacenie oferty rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej i handlowej.

5.

Zlokalizowanie na wyspie funkcji komplemetarnych w stosunku do Starego Miasta.

6.

Ustalenie zasad ruchu komunikacji pieszo-jezdnej na terenie wyspy.

WIZJA
Wizja przedstawia dynamiczne miejsce z pulsującym życiem nabrzeżem. Nowa Wyspa Spichrzów to enklawa kreatywności, wypełniona energią pomysłowych wydarzeń kulturalnych, dynamiką startapów,
średnich i małych firm. „Bezpieczna Przystań”, której bywalcy mogą nie tylko się bawić i odpoczywać ale rownież uczyć i dzielić się swoją wiedzą, jednocześnie poznając historię miejsca. Historia Wyspy
będzie odzwierciedlona w przestrzeniach publicznych tego symbolicznego miejsca i przedstawiana w organizowanych wydarzeniach. Wyspa Spichrzów ma łączyć przeszłość z teraźniejszością i stabilną
przyszłością Elbląga.

IDEA – WYSPA ŁĄCZY – rozwiązania funkcjonalne
Do realizacji wizji i celów wykorzystaliśmy koncepcję więzi. Proponowany plan pod haslem „Wyspa Łączy” realizuje pomysł tworzenia więzi na kilku poziomach, poszukując związków mieszkanców, sąsiadów,
turystów i większej społeczności Gminy Elbląg z wyjątkowym miejscem jakim jest Wyspa Spichrzów na 4 różne sposoby :
Wyspa łączy z HISTORIĄ przez:
•
Zachowanie historycznej formy obszaru.
•
Wyeksponowanie historycznego ukladu ulic – zachowanie i przywrócenie przebiegu dawnych ulic, nawierzchni i uczytelnienie miejsc oraz historycznych wjazdow do miasta.
•
Ekspozycję historycznych przestrzeni – wykreowanie przy ulicy Giełdowej przestrzeni publicznej w formie placu, oraz przestrzeni spacerowej wzdluż nabrzeza
,, Bulwaru Spichrzowego’’.

•
•
•
•
•
•
•
•

Park kulturowy „Bastion” przylegający do południowo-zachodniego terenu fosy.
Park „Ponder” przy Kościele Mennonitów. Nazwa nawiązuje do historycznej wagi „ponder”, która była używana na wyspie do ważenia ciężkich towarów w XIV wieku. Oprócz znaczenia
rozważać, nazwa ,,Ponder'' z języka angielskiego oznacza również rozmyślać czy medytować.
Zagospodarowanie brzegów nowożytnej fosy z zaznaczeniem śladów dawnych bastionów.
Medaliony z brązu z motywami przedstwaiającymi wydarzenia Wyspy Spichrzów wmontowane w posadzkę Bulwaru Spichrzowego.
Wyeksponowanie obiektów zabytkowych.
Spichrz pamieci historycznej ktory bedzie kreowal wydarzenia artystyczno - kulturalne promujące historię wyspy i Starego Miasta.
Łodzie nawiazujace do dawnych łodzi słowiańskich lub Wikingów.
Tablice informacyje.

Wyspa łączy z NATURĄ przez :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekreacyjne tereny zielone wzdluż fosy.
Pzestrzenie spacerowe i rowerowe.
Przystań jachtowa „Fala”.
Ośrodek Obsługi Turystyki Śródlądowej z przystanią kajakową.
Park rekreacyjny przy Ośrodku Obsługi Turystyki Śródlądowej z przystanią kajakową.
Otulina zieleni tworząca strefę o przyjaznym mikroklimacie poprawiającym komfort życia okolicznych mieszkańców.
Aleja drzew na ulicy Kupieckiej, łącząca tereny zielone nad fosą i bulwar położony nad rzeką.
Park linearny wzdłóż zabudowy mieszkalno – biurowej.

Wyspa łączy ze WZROSTEM EKONOMICZNZM przez:
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzeń komercyjną stworzoną na wzór tradycyjnego odkrytego deptaku handlowego zintegrowanego z otoczeniem przestrzeni miejskiej znajdującego sie miedzy ulicą Szańcową i
Warszawską.
Nadwodną przestrzeń publiczną z możliwością generowania nowych funkcji komercyjnych wzdluż Rzeki Elbląg.
Hotele, pensjonaty, firmy uslugowe, gastronomiczne , handlowe obsługujące ruch turystyczny, turystyki wodnej, historycznej i rekreacji przybrzeżnej.
Centrum Inicjatyw Ekonomicznych i Kulturalnych między miastami partnerskimi i regionalnymi.
Akademia Umiejętności (finanse, prezentacje, programowanie, marketing).
Ośrodek Współpracy z lokalnymi katalizatorami wzrostu: Portem Elblaskim, Grupą Żywiec – Browar w Elblagu, Klastrami. Przedsiebiorczosci, Parkiem Technologicznym.
Ośrodek Obsługi Turystyki Śródlądowej z przystanią kajakową.

Wyspa łączy SPOŁECZNOŚĆ przez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum informacji turystycznej.
Plac Spichrzowy do kreowania wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych, znajdujący się przy nabrzeżu.
Przestrzeń dla wydarzeń artystycznych na nabrzeżu rzecznym i Park Kulturowy „Bastion” przy fosie.
Rzeźba plenerowa.
Ośrodek współpracy z miastami partnerskimi i regionalnymi.
Przestrzeń piknikowa na terenie parkowym przy fosie.
Przedsiębiortwa społeczne ulokowane na terenie wyspy.
Kwartały z zabudową mieszkaniową z uporzadkowananą zielenią z ograniczoną funkcją parkowania.
Strefy przejściowe pomiedzy przestrzeniami publicznymi i prywatnymi przeznaczone na potrzeby lokalnych wspolnot.

`

ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE
Teren Fosy - strefa wypoczynku
Obszar fosy stanowi niezwykły element tożsamości Wyspy Spichrzów, który został wyeksponowany w formie śladów historycznych ukazujących dawny przebieg bastionow obronnych i wpisujacy się w
przestrzeń publiczną.
W południowej czesci terenów fosy proponujemy park z obszerną przestrzenią w formie trawnika parkowego. Byłoby to wielofunkcyjne miejsce, które pozwoliłby na organizowanie przedsięwzięć artystycznych i
imprez publicznych. Miejsce to oferowałoby dzieciom, młodzieży jak i starszym mieszkańcom dzielnicy różnorodne formy rekreacji tworząc przestrzeń sprzyjającą łączeniu się pokoleń.
Teren parku łączy sie z ciągami promenad spacerowej i rowerej, które okalają brzegi starożytnej fosy i łączą sie z Mostem Gdańskim, gdzie odnajdują swoją kontynuację na ulicy Szańcowej. Od pólnocnego
– zachodu przewidujemy w planie rozbudowę kompleksu istniejacej szkoły podstawowej o zaadaptowany na cele edukacyjne neogotycki budynek MPO oraz nowy budynek oświaty, które będą łaczączyć się z
terenami zielonymi, przylegającymi do ulicy Orlej od strony północnej za pomocą ciągu pieszo-rowerowego. Zieleń terenów fosy przenika w głąb wyspy w formie zaprojektowanych szpalerów drzew i przestrzeni zielonych, podkreślając ciąg ulic prostopadłych do rzeki Elbląg i naturalnie łączy tereny fosy z przestrzenią nabrzeża.
Teren Nabrzeża – strefa aktywności całodobowej
Jednym z najważniejszych zamierzeń naszego planu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni nabrzeża, która będzie stanowiła część nowej ramy rzeki Elblag. Glówny element reprezentacyjny nabrzeża stanowi
przestrzeń spacerowa, którą od zachodu wyznaczają kwartały pierzei nawiazujacych do zabudowy spichlerzowej z XVII w., plac nazwany Placem Spichrzowym, który łączy ulicę Kupiecką i Tartaczną. Natomiast
od południa teren Ośrodka Obsługi Turystyki Śródlądowej z przystanią kajakową i północy nowa Przystań „Fala”. Przestrzeń spacerowa składa się z trzech części: Bulwaru Południowego, Bulwaru Spichrzowego i Nabrzeża Gdańskiego.
Teren Centralny – strefa aktywności dziennej
Obszar centralny wyspy obejmuje 4 kwartały wyznaczone przez ulice - Orlą, odbudowaną Gdańską, Kupiecką oraz od zachodu Szańcową i wschodu Warszawską. Kwartały zostały połączone wzdłuż odkrytym
deptakiem z zabudową o charakterze mieszkalno-usługowym z usługami na parterze.
Deptak handlowy zaczyna sie od ulicy Orlej i dalej dochodzi do placu na przecięciu sie z ulica Mostową i dalej kontynuuje swój bieg przechodząc przez ulicę Kupiecką i lekkim łukiem łączy sie z ulicą
Warszawską. Kwartały przylegające do deptaku wypełnione zostały zabudową o charakterze mieszkaniowo-handlowym oraz edukacyjno-spolecznym z enklawami zieleni we wnętrzach zachodnich kwrtałów i
miejscami postojowymi we wnętrzach wschodnich kwartalów oraz parkingiem piętrowym w części poludniowo-wschodniej przylegającej do ul Warszawskiej.
Tego typu rozwiązanie uzupełniloby brak funkcji handlowej na terenie Starego Miasta a w dalszej przyszlości rownież zagospodarowanych terenów historycznego Grubenhagen. Jednak ulokowanie węzła handlowego w tej części wyspy wiąże sie z usprawnieniem transportu miejskiego, rowerowego oraz zwiększenia ruchu turystycznego drogą rzeczną.
Komunikacja
Proponowana koncepcja wzmacnia sieć polączeń mostowych z otaczajacym terenem przez dodaną kladkę pieszą w części poludniowo-zachodniej.
Sytem komunikacji jezdnej zakłada podział siatki ulic na ciagi jezdne, piesze i rowerowe. I tak ulice: Warszawska, Orla, Szańcowa i Tartaczna obsługują ruch kołowy podczas gdy pozostałe ulice promują
komunikację pieszą i rowerową z możliwoscią przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.
Uzupełnienie wewnętrznej siatki ulic o dawne ulice Gdańską , Kluczową i Śledziową, dopełnia historyczny uklad uliczny i tworzy przestrzeń bardziej zintegrowaną. W celu udogodnienia używania środkow transportu publicznego dwa dodatkowe przystanki na ulicy Orlej i Warszawskiej zostały zaprojektowane. Przystanek na ulicy Warszawskiej ulokowany przy jednym z kwartałów przylegającym do nabrzeża jako źródło
kreowania dynamiki w okolicy.
Propozycja przewiduje miejsca parkingowe we wnętrzach wschodnich kwartalów oraz parking piętrowy w części poludniowej terenu wyspy, przylegającej do ul Warszawskiej. Koncepcja zakłada również miejsca parkingowe na ulicy Szańcowej ulokowane przed nowozaprojektowanym hotelem oraz miejsca parkingowe przy nowo zaprojektowanych budynkach: Warsztatów Sztuki oraz odbudowanego budynku dawnego Nautilusa pedla którego przewiduje się funkcję administracyjną.

