KONCEPCJA URBANISTYCZNA
ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

Historia Miejsca
Wyspa spichrzów od początku swojego istnienia stanowiła dla Elbląga zaplecze gospodarcze. Była
nierozerwalnie związana z miastem zarówno przestrzennie jak i architektonicznie.
Charakter założeń urbanistycznych na tym terenie wynikał z funkcji jakie pełniły poszczególne budynki.
Architektura większości obiektów była typowa dla zabudowy portowej.
Pod koniec II wojny światowej zniszczeniu uległa cała zabudowa nadająca charakter wyspie.
Teren przez lata zaniedbany zabudowano chaotycznie obiektami o niewielkiej wartości architektonicznej. Ich
obecny układ nie nawiązuje do historycznej zabudowy, zatraceniu uległa tożsamość miejsca. Dla osoby spoza
Elbląga niemożliwe jest nawet odczytanie, że przebywa na wyspie. Wiele osób dziwi się, że Elbląg ma wyspę
spichrzów, sądząc że takie założenie jest charakterystyczne dla Gdańska.
Identyfikacja Problemów
Głównym problemem wyspy spichrzów jest brak spójnego charakteru i idei miejsca. Teren jest zabudowany w
sposób przypadkowy. Utrzymano historyczny układ ulic, jednak żadna z pierzei nie przetrwała.
Elbląskie stare miasto jest na etapie odbudowy przy zachowaniu historycznego usytuowania budynków.
Jakość architektury nowych kamienic jest dyskusyjna, jednak uznaliśmy za słuszne przywrócenie podziałów
parceli oraz dawnego układu komunikacyjnego.
Na wyspie spichrzów brak jest obiektów definiujących charakter miejsca, pełniących funkcje reprezentacyjne,
podkreślających niezwykłość założenia.
Przestrzeń urbanistyczna jest zdegradowana, wnętrza urbanistyczne są nieczytelne. Brakuje też przestrzeni
publicznych i miejsc atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
Wyspa jest bardzo ciekawym terenem inwestycyjnym o nieodkrytym jeszcze potencjale.
Obecnie na wyspie znajduje się szereg budynków wartych zachowania, wymagających jedynie poprawy
przestrzeni wokół nich.
Kompozycja i Idea
Podstawowym zabiegiem projektowym jest stworzenie układów wnętrz urbanistycznych nadających unikalny
charakter poszczególnym częściom wyspy, a jednocześnie tworzących zorganizowaną i czytelną całość.
Ze względu na doskonałą ekspozycję ze wszystkich stron (zarówno z wody, od strony rzeki jak i z
przeciwległego brzegu kanału) teren wymaga obiektów o wysokich walorach architektonicznych.
Za najważniejszą ideę projektu uznaliśmy przywrócenie wyspy do życia. Zdecydowaliśmy się zaprojektować
budynek, który swoją formą i funkcją przyciągał będzie zarówno mieszkańców Elbląga jak i turystów
odwiedzających miasto.
Główny projektowany obiekt znajdował się będzie na osi z Katedrą św. Mikołaja oraz mostem wysokim.
Będzie to budynek o różnych funkcjach, znajdą się w nim sale wystawowe, przestrzeń do organizacji targów,
sala koncertowa, teatralna i kinowa. Jednocześnie będzie mogło się w nim odbywać wiele wydarzeń z
dziedziny kultury i sztuki. Teren wokół budynku, porośnięty trawą pełnił będzie funkcję głównego placu
wyspy- miejsca spotkań, zgromadzeń i wypoczynku. Przez budynek przebiegał będzie trakt pieszy osiowo
prowadzący do największego na wyspie terenu rekreacyjnego.
Kamienica przy ulicy Tartacznej wpisana do rejestru zabytków, znajdująca się na osi budynku przekształcona
zostanie w punkt informacji turystycznej.
Kolejnym ważnym założeniem było przypomnienie o nierozerwalnym związku wyspy z wodą- odwrócenie
zabudowy ku rzece Elbląg.
Wzdłuż brzegu rzeki, na północ od mostu niskiego odtworzony zostanie historyczny układ spichlerzy oraz
nawierzchni traktów pieszych z czerwonego granitu. Na północnym krańcu wyspy przywrócona zostanie
forma klubu Nautilus- obiekt przeznaczony zostanie na siedzibę klubu wioślarskiego i żeglarskiego, w
nawiązaniu do historycznych tradycji miejsca. Teren sąsiadujący z klubem zaprojektowaliśmy jako przestrzeń
zieloną, otwartą do dowolnej aranżacji. Najlepsza do tego będzie zabudowa z kontenerów dająca swobodę w
kształtowaniu oraz umożliwiająca maksymalne wykorzystanie potencjału miejsca. Na terenie tym, dzięki
sąsiedztwu galerii El, można będzie realizować wszelkie działania związane ze sztuką, zarówno plenery
malarskie jak i warsztaty i wystawy rzeźby oraz form przestrzennych.

Tutaj też mogłyby się odbywać różnego rodzaju happeningi, eventy oraz wydarzenia kulturalne, takie jak kino
letnie, czy tymczasowe wystawy pod gołym niebem.
Zgodnie z założeniami konserwatorskimi zaprojektowaliśmy też odtworzenie budynku urzędu celnego jednak
proponowaną funkcją jest hostel.
Pomiędzy mostem niskim, a hostelem ponownie odtworzyliśmy historyczny układ budynków nawiązujący do
elbląskich spichlerzy z przeznaczeniem na bibliotekę multimedialną, gdzie będzie można zapoznać się między
innymi z historią Elbląga oraz wyspy.
Pomiędzy mostem wysokim i niskim kontynuujemy przywracanie historycznego układu zabudowy. W
budynkach, które planem oraz formą architektoniczną odtwarzały będą dawne spichlerze, przewidujemy
lokalizację powierzchni biurowych, usługowych oraz kawiarń i restauracji. Gastronomia i usługi na
kondygnacjach parteru dostępne będą zarówno od strony ulicy Warszawskiej jak i z promenady wzdłuż brzegu
rzeki Elbląg. Wyższe piętra przeznaczone będą na biura lub na wynajem dla turystów. Każdy z budynków
będzie posiadał dostęp do wspólnej przestrzeni zielonej oraz miejsc parkingowych.
Na południe od mostu wysokiego zabudowa ulegnie rozrzedzeniu. Pierwszy z budynków, przy wejściu na
wyspę z mostu wysokiego, odtwarzał będzie formą dwa dawne spichlerze. Mieścił się w nim będzie hotel.
Dalej na południe zaprojektowaliśmy budynki o prostych formach, nawiązujących do form historycznych.
Obiekty stanowiły będą uzupełnienie sylwety wyspy. Zlokalizowane w nich będą głównie apartamenty
mieszkalne, a kondygnacje parteru oraz pierwsze piętra przeznaczone będą na lokale usługowe i
gastronomiczne. Naszym założeniem przy kształtowaniu tej zabudowy było umożliwienie podziwiania
panoramy Starego Miasta z tarasów na pierwszym piętrze każdego budynku.
Dzięki pustym przestrzeniom między budynkami zapewniliśmy bezpośredni dostęp do rzeki oraz jej większa
widoczność z terenu zabudowy mieszkaniowej.
Południowa część wyspy zgodnie z wytycznymi do konkursu zarezerwowana została dla klubu sportów
wodnych.
Teren, który obecnie jest niezabudowany, przeznaczyliśmy w projekcie pod zabudowę wielorodzinną.
Wyznaczyliśmy siatkę ulic oraz ciągów pieszo- rowerowych, w którą wpisaliśmy niewielkie budynki
mieszkalne. Każdy kwartał zabudowany będzie sąsiadował z przestrzenią przeznaczoną na parking oraz
terenem zielonym.
Wyznaczenie geometrycznego układu budynków jest zabiegiem celowym i nawiązuje do prostych podziałów
historycznej zabudowy Starego Miasta. Budynki ustawione prostopadle do kierunku północ- południe, z
tarasami na dachach, zapewnią odpowiednie doświetlenie mieszkań oraz widok na rzekę Elbląg i kanał.
Zabudowa w północno- zachodniej części wyspy wymaga przywrócenia miejskiego charakteru.
Zaprojektowaliśmy uzupełnienie pierzei ulic Orlej i Warszawskiej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w
proporcjach nawiązujących do istniejących kamienic. W sąsiedztwie uporządkowanej zabudowy terenu MPO
przewidzieliśmy lokalizację parkingu wielopoziomowego zapewniającego miejsca postojowe dla
użytkowników przestrzeni usługowych i rekreacyjnych wyspy.
Tereny rekreacyjne
Duży nacisk położyliśmy na zaprojektowanie szerokiej gamy przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców oraz
odwiedzających wyspę. Mnogość dostępnych wariantów spędzania wolnego czasu i możliwość integracji w
przestrzeni otwartej podniosą atrakcyjność założenia. Miejsce o największym potencjale to teren zamykający
główną oś kompozycyjną na zachodnim krańcu wyspy. Został on podzielony na strefy dzięki zastosowaniu
różnych nasadzeń i gatunków traw. Wyróżnia się plac zabaw dla dzieci, pagórkowaty teren do uprawiania
jazdy na rowerze oraz miejsce do wypoczynku wśród zieleni. Zwróciliśmy uwagę na maksymalne zachowanie
istniejącego zadrzewienia wyspy.
Wzdłuż brzegu kanału proponujemy promenadę z traktem pieszo- rowerowym. Jej początek i koniec

wyznaczają dwa place, zaś poszczególne części różnią się od siebie nawierzchnią oraz zagospodarowaniem
zieleni.
W sąsiedztwie budynków wielorodzinnych znajdują się rozległe tereny rekreacyjne w postaci zielonych
kwartałów oraz place zabaw dla dzieci zapewniające mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.
Wzdłuż ulicy Warszawskiej budynki zwrócone są w stronę rzeki, ich rytm od strony ulicy powielają tereny
zielone. Zieleń z budynkami w tle tworzy główną pierzeję ulicy.
Woda
Żeby podkreślić fakt że całe założenie urbanistyczne znajduje się na wyspie, postanowiliśmy wprowadzić wodę
w głąb terenu. Zaprojektowaliśmy płytkie zbiorniki zasilane wodą z rzeki, podkreślające główne osie oraz
punkty kompozycyjne założeń urbanistycznych. Pojawiły się też fontanny w miejscach gdzie gromadzili się
będą użytkownicy przestrzeni publicznych.
Woda, która od zawsze otaczała wyspę spichrzów, obecna w sąsiedztwie większości budynków i podkreśla
niepowtarzalny charakter miejsca.
Komunikacja
W projekcie zachowaliśmy i odtworzyliśmy historyczny układ komunikacyjny wyspy. Główną oś komunikacji
samochodowej stanowi ulica Warszawska.
Wejście na wyspę możliwe jest od strony Starego Miasta przez dwa mosty – Wysoki i Niski, od strony ulicy
Grochowskiej przez kładki nad kanałem. Wjazdy pozostają bez zmian.
Ulicę Kupiecką przekształciliśmy w trakt pieszy prowadzący ze Starego Miasta przez ulicę Giełdową oraz
budynek wielofunkcyjny do terenu zielonego nad brzegiem kanału.
Stworzyliśmy dogodny rozdział komunikacji kołowej do jednego z dwóch parkingów nadziemnych
wielopoziomowych oraz zapewniliśmy miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich
ważniejszych budynków.
Ruch pieszy odbywał się będzie głównie wzdłuż brzegu rzeki- w kierunku północ- południe oraz w osi
kompozycyjnej i wzdłuż kanału. Wszystkie główne ciągi komunikacji pieszej połączone są ze sobą placami.
Każdy z placów posiada unikalny charakter zdefiniowany przez nawierzchnię oraz elementy małej
architektury, zieleń urządzoną i wodę.
Wzdłuż brzegu rzeki Elbląg zaprojektowaliśmy promenady pieszo- rowerowe z tarasami, schodami
terenowymi oraz małą architekturą i zielenią. Działanie to ma uczytelnić walory przestrzenne i krajobrazowe
miejsca oraz wyznaczyć główny ciąg spacerowy na wyspie.
Większość traktów zaprojektowaliśmy jako pieszo- rowerowe.
Inwestycje
Cały teren objęty działaniami projektowymi wymaga przekształcenia. W projekcie założyliśmy wprowadzenie
różnych funkcji i form zabudowy, dzięki czemu wielu inwestorów mogłoby niezależnie od siebie przystąpić do
przebudowy poszczególnych fragmentów terenu wyspy.

