
Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu – część opisowa. 

 

I.  Idea

Główną ideą projektu jest stworzenie na Wyspie Spichrzów miejsca identyfikacji mieszkańców 

ze swoim miastem. Zaprojektowana przestrzeń ma zbliżyć ich ku rzece Elbląg – wyznaczniku lokalnej 

tożsamości  oraz  nakłonić  do wykorzystywania  jej  walorów  w  zróżnicowanych  formach  rekreacji, 

a schemat funkcjonalno – kompozycyjny podkreślać ma najbardziej wartościowe elementy obszaru. 

Teren  projektowy znajduje  się  na styku zróżnicowanych jednostek  urbanistycznych:  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej  (północna  część  ulicy  Grochowskiej),  zabudowy  kwartałowej, 

zabudowy  magazynowo-produkcyjnej,  obszaru  z  dominującą  funkcją  usługową  oraz  z  funkcją 

rekreacyjną.  Obszar  znajduje  się w bezpośrednim  sąsiedztwie  terenu  Starego  Miasta  z cennymi 

zabytkami architektury. 

Wnioski  z  przeprowadzonych  analiz  pozwoliły  na sformułowanie  podstawowych  wytycznych 

do projektowania:

-  podkreślenie  historycznego  genius  loci,  determinującego  formę  proponowanej  zabudowy 

oraz szereg funkcji jak i podstawowe elementy kompozycji urabanistycznej;

-  powiązanie  nowo  zaprojektowanych  struktur  z  miastem,  a  przede  wszystkim  z  istniejącym 

zespołami zabudowy, ważnymi obiektami publicznymi i charakterystycznym nizinnym krajobrazem 

Żuław Elbląskich;

-  uwydatnienie  oraz  współczesna  interpretacja  architektonicznych,  urbanistycznych 

oraz mentalnych struktur, charakterystycznych dla historii obszaru. 

Kierując się powyższymi założeniami wyodrębniono następujące elementy koncepcji.

II. Zabudowa 

Najważniejszym elementem kompozycji sylwety Wyspy Spichrzów jest układ czterech obiektów, 

które swoim charakterem nawiązywać mają do niegdyś obecnych na wyspie spichlerzy.  Zabudowa 

ta ma stanowić współczesną interpretację dawnych rozwiązań zarówno pod względem estetycznym, 

jak i funkcjonalnym. Obiekt znajdujący się w południowej części Wyspy, w sąsiedztwie mostu przy 

ulicy  Grochowskiej  oraz  dwa  centralne  mają  łączyć  w  sobie  funkcję  mieszkalną  oraz  biurowo-

usługową. Dodatkowo południowy ma zawierać wielopoziomowy parking dla osób przyjeżdżających 

na Wyspę (z funkcją park&ride) z punktem widokowym. 

Ostatni  natomiast,  znajdujący  się  w  północnej  części  wyspy  ma  stanowić  obiekt  biurowo  - 

usługowy, z dodatkową częścią hotelową oraz częścią obsługującą pobliską marinę. Usytuowanie tych 

obiektów  stanowi  również  jeden  ze  środków  służących  zaakcentowaniu  osi  ulic  prowadzących 

do wody oraz występowania mostów przez rzekę Elbląg w ciągu ulic  Warszawskiej,  Stawidłowej, 

Orlej i  Gdańskiej.

Nowo  projektowane  ulice  będą  obsługiwać  zabudowę  wielorodzinną,  która  powstanie  wzdłuż 

historycznych  traktów.  Proponowanym  typem  zabudowy  jest  zabudowa  zwarta,  składająca  się 

z trzykondygnacyjnych obiektów wielorodzinnych, przykrytych dwuspadowym dachem. 

Na obszarze obecnych ulic Kupieckiej oraz Tartacznej, w parterach przewidziano zlokalizowanie 

pomieszczeń  dla  funkcji  usługowych.  Ukształtowanie  zabudowy  podkreślać  będzie  otwarcia 

widokowe  na rzekę  oraz  Starę  Miasto.  Układ  ten  nawiązywać  ma  do  zasad  obowiązujących 

w historycznym budownictwie miast hanzeatyckich. 

Zastosowane materiały oraz ogólny wygląd elewacji powinny jednak być wyraźnym świadectwem 

naszych czasów. Poprzez  nadanie tym obiektom charakteru współczesnej  architektury niezmiennie 

możliwe jest oddanie hołdu historii w subtelnym, nowoczesnym duchu. Ponadto w projekt włączone 

zostały zmodernizowane istniejące obiekty użyteczności publicznej tj. istniejąca szkoła oraz obiekty 

wpisane do gminnej ewidencji zabytków i objęte prawną ochroną konserwatorską.

Od strony północnej,  zachodniej  oraz  południowej  zabudowa otoczona  jest  istniejącą  zielenią, 

która  „wprowadzana”  jest  w  kwartały   poprzez  nowo  zaprojektowany  system  zieleni  miejskiej. 

Podobnie  jak w przypadku  układu  zabudowy,  również  układ  zieleni,  poprzez  utworzenie  otwarć 

widokowych skierowanych ku północnej oraz południowej części Kanału Miejskiego, inspirowany był 



zabudową hanzeatycką. Bogata zieleń oraz liczne obiekty małej architektury umiejscowione w obrębie 

kwartałów mieszkalnych mają na celu polepszenie jakości życia mieszkańców wyspy.

Ulica  Kupiecka,  Tartaczna  oraz  przedłużenie  ulicy  Gdańskiej  mają  zostać  wyłączone  z  ruchu 

kołowego i będą jedynie pełnić funkcje dojazdu zaopatrzenia do punktów handlowych. Zakłada się 

przy tym komfortowy dostęp do parkingów podziemnych dla mieszkańców wszystkich kwartałów, 

obsługiwany przez nowo projektowaną komunikację od strony południa. 

W  okolicy  istniejącej  szkoły  podstawowej  pozostawiono  szeroki  pas  zieleni  miejskiej, 

z możliwością  urządzenia  go  na  park  z  mała  architekturą  dla  najmłodszych,  stanowiącej  bufor, 

oddzielający teren rekreacji uczniów od otoczenia.

 

III.  Sala wielofunkcyjna oraz plac miejski 

Dominantę kubaturową Starego Miasta Elbląga stanowi zabytkowi kościół, wraz z przylegającym 

do niego placem otwartym na Kanał Elbląski. Zważywszy na fakt iż na przestrzeni wieków działania, 

którym poddawana była Wyspa Spichrzów stanowiły odpowiedź na sytuację po przeciwnej stronie 

rzeki, w centralnej części nabrzeża wyspy zaprojektowano rozległy, zielony plac, będący jej tętniącym 

sercem, mający na celu skupianie mieszkańców oraz turystów. Swoją formą nawiązuje on do targów 

obecnych  w miastach  hanzeatyckich  -  prostokątny  plac  dochodzący  do  rzeki  jest  wynikową 

poszerzenia zarówno pierzei ulicy Warszawskiej, jak i równoległego do niej pasu zieleni miejskiej. 

Połączenie  jego  kamiennej  oraz  roślinnej  nawierzchni  stanowi  symbol  zespolenia  zabudowy 

śródmiejskiej  oraz  zieleni.  W jego sąsiedztwie  zaplanowano  utworzenie  ściśle  powiązanej  z  nim 

wielofunkcyjnej  sali,  przeznaczonej  do celów  biznesowych,  rekreacyjnych  oraz  kulturalnych. 

Stanowić ma ona dominantę funkcjonalną otoczenia, w nawiązaniu do przeciwstawionego jej kościoła. 

Istotnym  elementem kompozycyjnym  placu  jest wyeksponowanie  historycznego  układu  spichlerzy 

poprzez zastosowanie zróżnicowanej nawierzchni oraz nagromadzenie obiektów małej architektury.

 

IV. Giełda i targ

W  rejonie  ulicy  Kupieckiej,  przy  zaplanowanym  obiekcie  historycznej  Giełdy  Towarowej 

przewidziana została przestrzeń o funkcji handlowej, nawiązująca do historii oraz tradycji Elbląga. 

Nowo zaprojektowana zabudowa oraz towarzyszący jej  plac ma przybrać formę miejskiego targu, 

zaspokajającego potrzeby handlowe, który będzie jednocześnie generować życie na tym obszarze oraz 

budować tożsamość mieszkańców Elbląga. Ma on szansę ponadto wspierać lokalną przedsiębiorczość, 

stanowiąc  alternatywę  dla  istniejących  w  mieście  centrów  handlowych.  W sąsiedztwie  targu 

zaprojektowano tereny sportowe – boisko do piłki nożnej, siatkowej oraz koszykówki i niewielki plac 

służący  rekreacji.  Obszar  ten,  ze  względu  na  atrakcyjne  sąsiedztwo  rzeki  ma  stanowić  często 

uczęszczany  punkt  spotkań  zarówno  mieszkańców  Wyspy  Spichrzów,  Elblążan,  jak  i  turystów. 

Na południe od targu przewidziano umiejscowienie  zaprojektowanego wcześniej  ośrodka Nautilus 

oraz skansenu.

 

V.  Tereny zieleni - rekreacja

W  okolicach  Fosy  Miejskiej,  w  bliskim  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  proponujemy 

wykorzystanie istniejących terenów zieleni i przeznaczenie ich na funkcję rekreacyjną z elementami 

małej  architektury,  zaplanowanymi z myślą  zarówno o aktywności,  jak i  odpoczynku.  Skierowano 

je do wszystkich  grup  wiekowych  w  taki  sposób  aby  większość  z  nich  mogła  być  użytkowana 

przez cały  rok.  Elementem  scalającym  trzy  bastiony  są  zadaszone  pawilony  o  zróżnicowanych 

funkcjach oraz łączący je system alejek parkowych i ścieżek rowerowych. Ułatwiają one użytkowanie 

przestrzeni zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Na terenie parku przewidziane zostały siłownie 

na powietrzu,  ścianka  wspinaczkowa  dla  sportowców,  place  zabaw  dla  dzieci  z  bezpieczną 

nawierzchnią (odkryte oraz zadaszone), pole do gry w bule, pole do minigolfa, które w sezonie może 

zostać  przeorganizowane na lodowisko,  scena  koncertowa i  kino letnie,  którego przestrzeń można 

przeorganizować na pole saneczkowe oraz skate park dla młodzieży. 

Zaprojektowane  także  zostały  elementy  integrujące  mieszkańców poprzez  podniesienie 

jego atrakcyjności, zachęcające do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w pobliżu wody. 



Są to przede wszystkim stanowiska do wędkowania, punkty widokowe oraz liczne kładki schodzące 

do wody.

Na terenach tych proponujemy przerzedzenie istniejącej zieleni wysokiej, jednak we wszystkich 

działaniach  projektowych  kierujemy  się  całkowitym  poszanowaniem  dla  istniejącej  zieleni, 

która stanowi istotny walor kompozycyjny oraz krajobrazowy. Projektowany zespół zieleni parkowej 

stanowić będzie naturalną „opaskę”, która ma za zadanie tłumić hałas i izolować zespół zabudowy 

mieszkaniowej,  stanowiąc  „bufor  zieleni”,  tworzący atrakcyjny pod względem osadniczym klimat. 

Różnorodność  zaprojektowanych  funkcji   powoduje,  że  projekt  uzupełnienia  istniejące  struktury, 

realizuje ustalone uwarunkowania, a także tworzy miejsca społecznej integracji i interakcji.

VI.  Transport rowerowy 

Transport  rowerowy  jest  jedną  z  najwygodniejszych  i  najatrakcyjniejszych  obecnie  form 

poruszania się, zwłaszcza w miastach o sprzyjającej nizinnej topografii. Rowerzyści sprzyjają ekologii 

i  tworzą  czarujący  klimat  miasta.  Dla  całego  obszaru  przewidziany  został  system  komunikacji 

rowerowej, który ułatwić ma zarówno mieszkańcom Elbląga, jak i turystom poruszanie się w obrębie 

wyspy. System ten może z powodzeniem zastosowany zostać w całym mieście. W południowej części, 

w sąsiedztwie parkingu samochodowego, zaplanowany został punkt „park & ride”, a w najczęściej 

uczęszczanych obszarach  wyspy zaplanowano liczne stojaki  rowerowe.  Dodatkowe wypożyczalnie 

umiejscowione zostały w parkowym pawilonie na centralnym bastionie, w okolicy ulicy Prowiantowej 

oraz Mostu Górnego. 

 

VII. Więcej niż historia

Opisane  propozycje  są  wynikiem  poczynionych  obserwacji,  na  skutek  których  naszym 

pragnieniem  było  stworzenie  miejsca  o  całkowicie  nowej  jakości,  w  charakterze  zgodnym 

z oczekiwaniami współczesnego mieszkańca miasta Elbląga. Tradycja i historia to niezbędne elementy 

cywilizacji,  a  kultywowanie  ich stanowi  jedną  z  ważniejszych  cnót.  Pamiętanie  o dziedzictwie 

kulturowym przodków ma znaczny wpływ na budowanie tożsamości. 

Mając  jednak  świadomość  braku  możliwości  przywrócenia  do  życia  elementów,  które  zostały 

utracone bezpowrotnie,  możliwe i często owocne może być podkreślanie historycznych elementów 

miasta, przy jednoczesnym ukazaniu ludzkiego dążenia do nieuchronnie zachodzących zmian. Istotny 

jest  również fakt,  iż natura ludzka pcha nas do samodzielnego odkrywania tematów intrygujących 

i niezupełnie  oczywistych.  Te  zaś,  które  często  mają  wydźwięk  oczywisty  i nie pozostawiający 

wątpliwości,  mają  tendencję  do umykania  naszej  uwadze.  Dlatego  też  istotne  jest  zachowanie 

powściągliwości i wyeksponowanie aktualnie istniejących istotnych i nie zawsze na pierwszy rzut oka 

zauważalnych walorów miejsca, zamiast wiernego i odtwórczego przywoływania przeszłości. Wyspa 

Spichrzów jest miejscem unikatowym nie tylko ze względu na jej historię, ale również obecny stan 

i duże pokłady drzemiącego w niej potencjału










