KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

PRACA KONKURSOWA
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU:

1. Przyjęta idea przestrzenna i rozwiązania
urbanistyczno-architektoniczne
Wyspa Spichrzów położona jest w Elblągu po
zachodniej stronie rzeki. Charakteryzuje ją obecnie chaos
przestrzenny, niska jakość rozwiązań architektonicznych
spowodowana licznymi zniszczeniami wojennymi oraz
brakiem ukierunkowanych działań inwestycjnych.
Niniejsza praca konkursowa jest próbą rehabilitacji tej
przestrzeni,
pod
względem
funkcjonalnym
i
przestrzennym, w silnym powiązaniu z historią miejsca.
Celem projektu jest zwrócenie tej części miasta w stronę
rzeki, stworzenie współczesnego rodzaju „waterfrontu”
na podwalinie historycznej. Priorytetowym zadaniem jest
osiągnięcie niepowtarzalnej i reprezentacyjnej „pierzei” o
wysokiej jakości rozwiązaniach architektonicznych, która
na stałe wpisze się w panoramę miasta. Obszar wyspy
będzie funkcjonalnym i formalnym dopełnieniem
zabudowy nabrzeżnej, a wszystkie nowo projektowane
obiekty powinny naśladować klimat miejsca wytworzony
na przestrzeni wieków. Najważniejszym zabiegiem jest
osiągnięcie czytelnej struktury urbanistycznej oraz
zachowanie jej różnorodności. Wszystkie odtworzone
spichlerze zaprojektowane zostały w układzie
szczytowym, pozostała zabudowa ma skromny,
pierzejowy charakter. Place i deptaki zaprojektowano
celowo o wydłużonych proporcjach, z różnymi formami
zadaszeń, jako reminiscencja placu składowego. Całość
uzupełniają historyzujące nawierzchnie i struktury.
Zwieńczeniem założenia urbanistycznego od strony
zachodniej wyspy są tereny rekreacyjne z tarasami w

formie bastionu, wkomponowane w ukształtowanie
terenu.
Rewitalizacja zakłada usunięcie z terenu wyspy
wszelkich uciążliwych usług i zabudowy pozbawionej
walorów estetycznych. Przestrzenie wykreowano tak, aby
każde miejsce na wyspie było atrakcyjne i zaspokajało
potrzeby mieszkańców takie jak: usługi, kultura,
rekreacja, edukacja, a także opieka zdrowotna. Tak
zaproponowane rozwiązania, będące wynikiem analizy
problemów
przestrzenno-urbanistycznych
Elbląga,
stwarzają perspektywę rozwoju w oparciu o nowy
wyrazisty wizerunek jako miasta nowoczesnego oraz
atrakcyjnego dla turystów.

2. Kształtowanie zabudowy
Obecne formy zabudowy na wyspie są II-III
kondygnacyjne i stanowią zespół swobodnej i
przypadkowej kompozycji.
Koncepcja projektowa zakłada dogęszczenie
zabudowy, głównie w części centralnej wyspy, na
zasadzie koncentracji gabarytów. Układ części nabrzeżnej
został narzucony przez kontekst historyczny. Celem
projektu jest zrekonstruowanie maksymalnej liczby
spichlerzy, zarówno przy Nabrzeżu Gdańskim, jak i w
głębi terenu. W projekcie rozróżniono typy zabudowy w
odniesieniu do funkcji. Odrzucono schemat zabudowy
obecnego na Starym Mieście z uwagi na dążenie do
osiągnięcia innego rodzaju klimatu miejsca. Na obszarze
opracowania dominuje układ pierzejowy jako kontrast do
układów szczytowych starówki i części nabrzeża.
Odtworzone spichlerze posiadają ascetyczne
formy, z zastosowaniem materiałów i struktur
nawiązujących do formy pierwotnej. W części
nabrzeżnej, jak dawniej, obiekty ustawione zostały w
układzie szczytowym. Spichlerze rekonstruowane na

dalszym obszarze zostały zaprojektowane tak, aby
stanowiły kontrast do układu nowej, jednolitej zabudowy.
Obiekty mieszkalne stanowią centralne kwartały
wyspy. Zaprojektowane budynki mają wysokość od II do
III kondygnacji i stanowią wzajemnie dopełniające się
układy przestrzenne. Zabudowa nie tworzy ścisłych
kwartałów, ponieważ nie ma to uzasadnienia
historycznego. W strefie mieszkalnej celem było
zaprojektowanie skromnej zabudowy z ciągiem
przestrzeni odizolowanych od ruchu kołowego,
komponowanych w oparciu o otwarcia i zamknięcia
kompozycyjne oraz akcentowanie formy budynku.
Budynki wielorodzinne tworzą układ wzajemnie
dopełniających się elementów, stworzonych został z
myślą o przestrzeniach wewnętrznych. Dzięki
specyficznemu ukształtowaniu zabudowy osiągnięto
ciekawe pod względem kompozycyjnym przestrzenie
publiczne.
Na
zamknięciach
kompozycyjnych
zastosowano
akcentowanie
w
bryle
budynku.
Wyróżnikiem obiektów mieszkalnych i usługowych jest
zastosowanie prostych lukarn i i klawiszowanie połaci
dachowych.
Zabudowa usługowa rozciąga się w części
nabrzeżnej i przenika w głąb wyspy. Przy Nabrzeżu
Gdańskim
obiekty
usługowe
uzyskały
formę
historycznych spichlerzy, w dalszej części opracowania
zabudowa została celowo zagęszczona i zakomponowana
w zwarte kwartały poprzecinane wydłużonymi placami.
Usługi przy nabrzeżu kształtuje się na wysokości od II do
IV kondygnacji, zgodnie z rekonstrukcją historyczną.
Pozostałe budynki w głównej elewacji zaprojektowano
jako zabudowę niską I i II kondygnacyjną – w sposób
nie zakłócający dominującej kompozycji. Wewnętrzne
kwartały ustalono na wysokości IV kondygnacji,
znajdować się tam będą pomieszczenia biurowe i lokale
usługowe dla firm, nabrzeże jako centrum miasta
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posiadać będzie funkcje obsługi turystów : gastronomia,
hotele, pensjonaty i ośrodki sportowe. Obiekty usługowe
zaprojektowano w koncepcji dwubiegunowej – z dwoma
głównymi ośrodkami, jednym nad rzeką Elbląg i drugim
w centrum wyspy. Opozycją do historyzujących form
spichlerzy będzie nowoczesna galeria handlowa.
Głównym zamysłem przy tworzeniu tego miejsca było
zaprojektowanie typowej przestrzeni miejskiej pod
transparentnym zadaszeniem. Otwarte przestrzenie
publiczne i te, zamknięte pod dachem swobodnie się
przenikają. Zrekonstruowane przy galerii spichlerze
wyróżniono w formie poprzez ustawienie szczytowe oraz
rozróżnienie materiałowe. Cała bryła galerii tworzy
zwarty kwartał z elementami przypominającymi o
tożsamości wyspy.

3. Rekreacja
Tereny rekreacyjne urządzono wzdłuż rzeki Elbląg
i Kanału Miejskiego. Cały układ zieleni zależny jest od
funkcji zabudowy - od intensywnego i naturalnego w
strefie mieszkalnej i rekreacyjnej do uporządkowanego i
oszczędnego w części użyteczności publicznej.
Począwszy od południowego brzegu, w stronę
zachodnią, zaprojektowano ścieżkę rowerową i ciąg
pieszy wzdłuż kanału. Obok funkcji typowo
wypoczynkowej zaistniała także przestrzeń do zmagań
sportowych, rozrywki dla najmłodszych oraz edukacji. W
południowej części skupiono obiekty sportowe - boiska,
skatepark oraz obiekty służące do aktywnego
wypoczynku, z siłownią i squashem. Południowowschodni kraniec wyspy stanowi osada "Truso" - skansen
o funkcji dydaktyczno-kulturalnej, służący promocji
regionu. Przeciwległa północna część jest bazą do
uprawiania sportów wodnych. Trasy piesze i rowerowe
zostały zaprojektowane tak, aby w sposób ciągły i
niezakłócony poruszać się między poszczególnymi
częściami wyspy.

Na trójkątnych nabrzeżach wyspy ukształtowano
teren jako reminiscencje bastionów obronnych. Posiadają
one zróżnicowane wysokościowo tarasy, dostępne dzięki
dogodnemu ukształtowaniu terenu także dla osób
niepełnosprawnych. Jeden bastion jest zaprojektowano
jako typowo wypoczynkowy , drugi posiada niewielkie
zagłębienie z funkcją małego muzeum.

4. Edukacja
Istniejącą ofertę edukacyjną poszerzono o
kształcenie wyższe. Miejsce dotychczasowej siedziby
MPO zaadaptowano na cele kształcenia osób dorosłych –
może to być filia uniwersytetu, studium policealne lub
szkoła językowa. Budynek przy zbiegu ulic Orlej i
Szańcowej posiada ciekawe walory estetyczne, warte
zachowania i dalszej konserwacji.

5. Obiekty zrekonstruowane
Ze względu na wyjątkowe walory kompozycyjne w
projekcie uwzględniono rekonstrukcję budynku dawnego
Urzędu Celnego oraz klubu wioślarskiego Nautilus. Dwie
bryły są zrównoważeniem istniejących willi przy ul.
Warszawskiej oraz zwieńczeniem kompozycji w
kierunku północnym. Wokół obiektów wykreowano
przestrzenie koncentryczne, z wiodącą funkcją obsługi
sportów i turystyki wodnej.

6. Opieka zdrowotna
Program funkcjonalny wyspy poszerzono o bardzo
deficytową funkcję w tym obszarze, jaką stanowi opieka
zdrowotna. Przy ulicy Orlej, obecnie zaniedbanym
miejscu, zaproponowano budynek przychodni oraz dom
seniora. Zespół zabudowy charakteryzować będzie
usytuowanie
nad
kanałem
z
atrakcyjnym
zagospodarowaniem terenów zielonych oraz dogodna
dostępność komunikacyjna. Dom seniora funkcjonować
może także jako oddziały dzienne, w bliskości z miastem,
sprzyjając aktywności osób starszych.

7. Komunikacja
Ogólnym założeniem projektowym jest
ograniczenie ruchu kołowego na wyspie. Obecny
układ został ściśle powiązany z historyczną siatką
ulic
oraz
obowiązującymi
opracowaniami
projektowymi. Główną arterią jest ul. Warszawska,
pozostałe ulice pełnią funkcje obsługujące, ze
znaczącym ograniczeniem prędkości i brukowaną
nawierzchnią.

8. Miejsca postojowe
Bogaty program funkcjonalny wymaga
ekwiwalentnej liczby miejsc postojowych. Przy
głównej arterii wyspy (ul. Warszawska)
zaprojektowano
IV
kondygnacyjny
garaż
wielostanowiskowy mieszczący ok. 500 miejsc
osobowych. Aby dostosować obiekt do skali
miejsca, obniżono go o metr w stosunku do
poziomu terenu. Forma przestrzenna nie odbiega
od charakteru zabudowy wyspy, na najwyższym
poziomie
zaprojektowano
zadaszenia
przypominające sąsiedni kwartał zabudowy. W
pobliżu budynków zorganizowano dodatkowe
miejsca postojowe na poziomie terenu, w
ograniczonej liczbie, aby zapobiec dominacji ruchu
samochodowego nad pieszym i rowerowym. Dla
celów turystycznych zaprojektowano parking dla
pojazdów autobusowych przy zrekonstruowanym
Urzędzie Celnym.
Bez wątpienia Wyspa Spichrzów jest
miejscem wyjątkowym na mapie Elbląga.
Racjonalnie przeprowadzona rewitalizacja, w
zgodzie z historią i z duchem nowoczesności
pozwoli na nowo odkryć to zapomniane miejsce o
niezwykle dużym potencjale rozwoju.
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