
KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ 

OPISOWA 

1. IDEA: 

 

Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów,  z nowym ładem 

przestrzennym i funkcjonalnym, oraz stworzenie nowej, współczesnej dzielnicy 

nadwodnej z przyjaznymi przestrzeniami publicznymi i nowoczesnym modelem życia.  

Współczesna wsypa Spichrzów  stanie się atrakcyjnym miejscem, rozpoznawalnym 

elementem pejzażu Elbląga, która będzie przyciągała mieszkańców i turystów. 

2. PROCES PROJEKTOWY 

 Proces projektowy oparty był o 3 podstawowe działania jakie projektanci przyjęli po 

wykonaniu głębokich analiz historycznych oraz przestrzennych. 

 Po pierwsze : operowanie obiektem-modułem  powielając go na prostokątnej siatce. 

Działanie takie zainspirowane jest układem historycznym na wyspie, tworzonym przez ustawione  

niczym klocki w szeregu  budynki spichrzów.  My w ten sposób nie odtwarzamy starego układu, a 

wykorzystujemy starą zasadę do tworzenia nowoczesnej, odpowiadającej czasom współczesnym, 

urbanistyki. 

Dwa: wcześniejszy koncept wielkiego parkingowca, zastępujemy garażem podziemnym  rozłożonym 

niczym rynna wzdłuż ul. Warszawskiej i przykryty zabudową. Działanie takie zwiększy dostępność i 

wygodę zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych pozostawiając poziom parteru wolnym od 

zalegających aut. 

Trzecim krokiem jest wyznaczenie 3 głównych ciągów:  rekreacyjnego, komercjalnego i kulturowego  

w osi północ południe, łącząc w ten sposób powstałe w tych miejscach przestrzenie publiczne. 

Ciąg rekreacyjny - na zachodnim brzegu - zaprojektowany jest jako park z bogactwem funkcji 

pozwalających na czynny wypoczynek. Ciąg komercyjny przechodzący przez środek wyspy stanowi 

'ulica handlowa' ze sklepami butikami, i obiektami handlu. Ciąg kulturowy - w postaci nabrzeża- na 

wschodnim brzegu, obfituje w funkcje kulturowe, tj. galerie, małe kina i teatry, kluby, kawiarnie, 

pracownie artystyczne, które w zetknięciu z wodą tworzą promenadę Elbląską bardzo atrakcyjną dla 

turystów. 

 

3. TYPOLOGIA ARCHITEKTURY 

Koncepcja zakłada stworzenie  4 typów zabudowy nawiązujące swoim charakterem do 

historycznej formy spichlerza ze współczesnymi  materiałami i rozwiązaniami. Przyjęta 

typologia posiada wspólne mianowniki:  

 Moduł budynku (szerokość elewacji):9,6m; 7,2m; 6,0m 

 Wysokość okapu: 9,6m, 7,2m; 6,0m 

 Dach: kąt nachylenia połaci od 45 do 63 stopni 

 Podział elewacji, moduł:0,6m 

 Rozwiązania materiałowe: cegła, stal, szkło, beton 

 

Cztery typologie architektury: 

I. zabudowa jednorodzinna z przydomowymi ogródkami 



II. wielorodzinna ze wspólna przestrzenią  publiczną 

III. wielorodzinna z usługami   

IV. usługowa w strefie nadwodnej wyspie 

 

 

4. URBANISTYKA 

Układ urbanistyczny oparty została na prostej siatce ulic i placów nawiązującej do 

historycznego układu wyspy spichrzów  z XVIII wieku. Dzisiejsze zmotoryzowanie miast 

wymusiło na nas zaprojektowanie wielko powierzchniowego garażu podziemnego pod 

budynkami zabudowy wielorodzinnej z wjazdami i wyjazdami z ulicy warszawskiej 

Całe założenie podzielona na cztery strefy funkcjonalne.  

Od zachodu strefa zielona z funkcją rekreacyjną z istniejącymi budynkami edukacyjnymi. 

 Dalej idąc na wschód strefa zabudowy jednorodzinnej z przydomowymi ogródkami 

otwierającymi się na ogólnodostępne ciągi pieszo-rowerowe, które penetrują wyspę od wody 

do wody.  Wprowadzone ciągi mają za zadanie swobodnie łączyć strefy założenia   a przy tym 

wprowadzić zielone korytarze komunikacji pieszo-rowerowej.  

Architektura budynków jednorodzinnych została oparta na module elewacji 6 metrów z 

wysokim dachem dwuspadowym o kącie połaci od 450 do 690.  

Przesuwając się dalej na wschód  zaprojektowaliśmy  zabudowę wielorodzinną  w zabudowie 

kwartałowej opartej na budynkach na module szerokości 9,6m. W każdy kwartał 

wprowadziliśmy ogólnodostępną przestrzeń z której mogą korzystać mieszkańcy i osoby z 

zewnątrz. Budynki zostały zaprojektowane jako 4 kondygnacyjne z kondygnacją w poddaszu, 

kryte dachem dwuspadowym wysokim o kącie połaci od 450 do 690. 

W parterach kwartałów od strony ulicy Warszawskiej wprowadzono usługi ogólnodostępne.  

Po przeciwległej stronie ulicy Warszawskiej zaczyna się strefa usługowo z niewielką ilością 

zabudowy mieszkaniowej. Budynki występujące w tej strefie to głównie biura, hotele, 

hostele, galeria oraz sklepy.  

Cała strefa jak i poprzednia została zaprojektowana wg wspólnych mianowników co 

pozwoliło na stworzenie jednolitej przestrzeni. 

Ostatnia strefa nadwodna z promenada biegnąca wzdłuż całej wsypy spichrzów. 
 

 

5. FUNKCJE: 

W opracowaniu wprowadzone różnorodne funkcje aby nowe dzielnica była atrakcyjne pod 

każdym względem od funkcji mieszkalnej po usługowe a nawet miejsca pracy w kameralnych 

biurowcach z widokiem na wodę czy indywidualnymi warsztatami. 

 

6. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

Nowa wyspa Spichrzów w chwili obecnej ma bardzo dobre skomunikowanie z miastem i 

ościennymi dzielnicami. Na wyspę prowadzą bezpośrednio po dwa mosty od strony 

wschodniej i zachodniej. Wyspa posiada także w swoim obszarze przystanki autobusowe 

które pozostają w miejscu obecnym.  

Na opracowany teren bez problemu dostaniemy się droga lądowa jak i wodną. 

Droga lądowa możemy się dostać samochodem, rowerem, pieszo czy komunikacja miejską. 



Na nowa wyspę również możemy się dostać jednostkami pływającymi cumując bezpośrednio 

przy nowoprojektowanej promenadzie. 

Rożnorodność komunikacyjna sprawia iż nowa Wyspa Spichrzów jest bardzo atrakcyjna pod 

każdym względem  czy to mieszkalnymi czy tez biznesowym. 










