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1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

- ukształtowanie przestrzeni Wyspy Spichrzów w sposób tworzący reprezentacyjny front Elbląga, z uwzględnieniem zastanych wartości urbanistycznych, przestrzennych i historycznych, w 

tym wyeksponowanie sylwety miasta, istniejących założeń osiowych i niezbędnego dla nich przedpola widokowego 

- stworzenie nowych i wzmocnienie istniejących relacji Wyspy z brzegiem Starego Miasta pod względem widokowym, komunikacyjnym a przede wszystkimi funkcjonalnym 

- aktywizacja i zdefiniowanie przestrzeni Wyspy Spichrzów poprzez wprowadzenie atrakcyjnego stałego i sezonowego programu rekreacyjnego, kulturalnego, edukacyjnego i usługowego, 

odpowiadającego na potrzeby wszystkich grup użytkowników – mieszkańców jak i turystów, dostępnego także dla osób niepełnosprawnych. 

- stworzenie Wyspy miastu, jako strefy kontaktu mieszkańców i przyjezdnych z rzeką, przebudowa nabrzeży stwarzająca możliwość aktywizacji, bądź jej zwiększenia w strefie żeglugi 

indywidualnej i publicznej, podkreślenie unikalnego charakteru rzeki  

- uwzględnienie planowanych inwestycji  

 

2. RELACJE BULWARU Z TERENAMI OTACZAJĄCYMI - KONCEPCJA PRZEKSZTAŁCEŃ 

 W chwili obecnej przestrzeń Wyspy Spichrzów, mimo swego centralnego położenia w Elblągu, pełni marginalną funkcję w przestrzeni publicznej miasta. Z jednej strony jest to wynikiem 

braku lub zdegradowania programu użytkowego, z drugiej – braku czytelnych powiązań z sąsiadującymi obszarami publicznymi. 

 Wymagane jest zatem stworzenie nowej jakości relacji miasta z Wyspą i nadanie jej przestrzeni nowej pod względem charakteru jakości, wymaga to jednak znalezienia takiej formuły dla jej 

zagospodarowania, która nadałaby jej nową tożsamość. Tożsamość ta winna być budowana w oparciu o: 

- istniejące i historyczne układy urbanistyczne otoczenia, niosące w sobie emocjonalny ładunek związany z historią i turystyczną atrakcyjnością ( Stare Miasto w procesie retrowersji) 

- istniejący i zaniedbany Kanał Miejski stanowiący o historycznym przebiegu fortyfikacji miejskich w tym obszarze 

- samą rzekę Elbląg wraz w wykorzystaniem jej potencjału rekreacyjnego, użytkowego, turystycznego i widokowego 

-brakujące funkcje w mieście w celu podniesienia jakości nowych funkcji przestrzeni Wyspy. 

 

 Dostrzeżenie i zrozumienie tych wartości winno stać się podstawą poszukiwań właściwego sposobu 

zagospodarowania obszaru konkursu i osnową realizowanej koncepcji. Teren Wyspy stanie się charakterystycznym obszarem najbardziej reprezentacyjnego i eksponowanego 

turystycznie terenu Elbląga. Jego położenie umożliwia powiązanie funkcji reprezentacyjnej, komunikacyjnej, rekreacyjnej , naukowej , kulturowej . Tym samym daje szanse wykreowania 

nowych atrakcyjnych miejsc i wartości widokowych w przestrzeni publicznej w skali miasta. Obszar Wyspy stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez Elblążan i turystów przez cały rok. 

 Powinien stanowić miejsce różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw społecznych, które mogą się odbywać zarówno w plenerze, jak i w projektowanych obiektach. 

 Dzięki proponowanemu zagospodarowaniu teren ten powinien uzyskać nową tożsamość przestrzenną, która zmieniłaby charakter tego miejsca , stając się uzupełnieniem dla Starego 

miasta, bądź poszerzeniem funkcji centrum życia społecznego. 

 Powiązanie Wyspy z istniejącym obszarem Starego Miasta powinno odbywać się na możliwie każdej płaszczyźnie: 

-funkcjonalnej – poprzez poszerzenie i uzupełnienie oferty starówki 

- kompozycyjnej i widokowej i komunikacyjnej - poprzez stworzenie interesującej i zachęcającej do odwiedzenia sylwety, otwarć i osi widokowych, rozbudzenie ruchu pieszego przez 

stworzenie ciekawych ścieżek i spowolnienie ruchu kołowego 

- historycznej – poprzez nawiązanie ale nie powtarzanie sposobu restauracji starówki – odtworzenie historycznej tkanki urbanistycznej i charakterystycznych form architektonicznych 

najważniejszych obiektów, podkreślenie charakteru i historycznej funkcji pełnionej przez Wyspę. 

 

3. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI WYSPY 

 

3.1. Kompozycja 

 Teren Wyspy został w koncepcji konkursowej ukształtowany jako układ placów i bulwarów silnie nawiązujących do zewnętrznej formy wyspy.  

 Mocno zaakcentowana dzięki temu została forma historycznych obwarowań miejskich. 

 Znakomity wpływ na formę przekształceń miejsca poza oczywistymi osiami widokowymi połączeń z przestrzenią Starego Miasta miał historyczny układ urbanistyczny oraz potencjał rzeki 

Elbląg w postaci istniejących już przystani żeglugi oraz formy przedpola widokowego jaki stanowi rzeka dla terenu nabrzeża Wyspy.  

. 

3.2. Zabudowa 

 W związku z oparciem o historyczną formę wyspy zabudowa na poziomie bulwaru proponowana jest w formie nawiązania do historycznej formy Spichlerzy. Pozostała zabudowa stanowić 

ma uzupełnienie historycznej tkanki urbanistycznej o zabudowę głównie mieszkaniową również nawiązującą w formie do zabudowy historycznej.  

Pozostałe obszary, nigdy nie zabudowywane, bądź według analiz historycznych zabudowane przez bardzo krotki okres obiektami o niewielkim znaczeniu historycznym i estetycznym 

proponuje się wprowadzenie współczesnej formy zabudowy w celu podniesienia atrakcyjności obszaru.  

 



3.3. Komunikacja 

 Komunikacja piesza - wzdłuż całej wyspy proponuje się szeroki (min. 6m) bulwar pieszy od strony wody, powiązany z terenami wewnętrznymi w punktach węzłowych – placach i obiektach 

usługowych. Powiązania te w każdym węźle dostosowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Komunikacja rowerowa - przewiduje się realizację rekreacyjnej ścieżki rowerowej służącej także osobom na rolkach i wrotkach. Minimalna szerokość ścieżki wyniesie 2m. Ścieżki w miejscu 

przebiegu przez place będą miały charakter podporządkowany w stosunku do ruchu pieszego co podkreślone będzie zmianą na nawierzchnię 

kamienną, wymagającą zwolnienia. Ślad ścieżki zaznaczony będzie na tych odcinkach jedynie przez stalowe wstawki w posadzce. Podobna zasada opierająca się na zmianie nawierzchni, 

zastosowana zostanie w przypadku wszystkich kolizyjnych przejść ścieżki rowerowej przez nawierzchnie piesze. Na całym terenie Wyspy przewiduje się zlokalizowanie stojaków rowerowych. 

 Obsługa parkingowa – przewiduje się stworzenie parkingu wielokondygnacyjnego o pojemności około 300 stanowisk stanowiącego przestrzeń parkingową dla niewielkiej galerii handlowo – 

usługowo – kulturowej oraz uzupełnienie dla braku stanowisk postojowych obszaru starówki. Zakłada się stworzenie miejsc parkingowych przed obiektem. Dla części mieszkaniowej zakłada 

się wybudowanie parkingów podziemnych, zlokalizowanych pod budynkami mieszkaniowymi, bądź w pod ich dziedzińcami.  

 Obsługa komunikacji kołowej – projekt przewiduje rozbudowanie systemu komunikacji kołowej o dwie dodatkowe jezdnie w oparciu o analizę historyczną i funkcjonalną. Zakłada się 

założenie systemu spowalniającego ruch przy ulicy Warszawskiej poprzez zastosowanie brukowej nawierzchni na drodze oraz wszystkich innych leżących w obszarze wyspy. Ma to swoje 

uzasadnienie w konieczności zarówno spowolnienia ruchu jak i nawiązania do form historycznych miejsca. 

Komunikacja wodna - Koncepcja przewiduje dostosowanie nabrzeży do potrzeb cumowania różnych mniejszych jednostek pływających. W przestrzeni cumowania jednostek Żeglugi 

przewiduje się wzmocnienie i nabrzeża i uzupełnienie brakujących funkcji portu pasażerskiego 

 

3.4. Zieleń 

 Koncepcja zakłada wprowadzenie zieleni pełniącej różnorodne funkcje: 

- drzewa alejowe – standardowych rozmiarów drzewa gatunków rodzimych 

- formowane drzewa do ok. 3m wys. nie przesłaniające widoku na sylwetę Starego Miasta w strefie bulwaru nad rzeką Elbląg 

- zieleń izolacyjna, miejska, - niskie trawniki wzbogacone niskimi krzewami odpornymi na warunki większego zanieczyszczenia powietrza i gleby 

- nasadzenia dekoracyjne (krzewy, trawy, pnącza) – zlokalizowana na poziomie bulwaru, dostosowane do charakteru poszczególnych odcinków, oprawiające planowane miejsca 

wypoczynkowe i rekreacyjne. 

- zieleń parkowa – w poszczególnych miejscach niskie nasadzenia ozdobne, w okolicy starego dębu zakłada się pozostawienie i zagęszczenie flory Kanału Miejskiego w postaci szuwar i 

miskantów 

 Zakłada się adaptacje cennych pod względem dendrologicznym zieleni, niestojącej w sprzeczności z proponowanym układem kompozycyjnym 

 

3.5. Umeblowanie miejskie 

 Koncepcja przewiduje wprowadzenie na całej długości bulwaru oraz na placach atrakcyjnego umeblowania parkowego – ławek w formie żelbetowego siedziska z metalową wstęgą oparcia 

oraz lamp i śmietników nawiązujących do tej formy.  

 

3.6. Oświetlenie 

 Przewiduje się iluminację całości bulwaru za pomocą konsekwentnie stosowanych kilku typów opraw oświetleniowych. Place oświetlone będą za pomocą wysokich (9m) latarni, 

funkcjonujących także jako elementy identyfikujące Wyspę w skali terenów otaczających. Na wysokości placów obniżone do ok. 4-4,5 m. Ponadto na placach znajdą się oprawy linearne, 

podkreślające kierunki prostopadłe. 

 Bulwar pieszy planuje się oświetlić za pomocą opraw użytkowych o prostej stylistyce. Ścieżka rowerowa oświetlona zostanie podobnymi oprawami o mniejszej wysokości. W budynków 

usługowych, oświetlenie zostanie umieszczone na ich elewacji i wnętrzu co stworzy wrażenie iluminowanych brył. Oświetlone zostaną także pływające pomosty użytkowe i półki za pomocą 

opraw mocowanych do wysokiego brzegu. 

 Elementy szczególne – tj. plac multimedialnych fontann, południowy cypel, plac Centrum Usługowego, park starego dębu i Informacja Turystyczna oświetlone zostaną oprawami 

wbudowywanymi w posadzkę. 

Oświetlenie ma na celu nie tylko zapewnienie komfortowego użytkowania i bezpieczeństwa, ale także stanowi atrakcyjna iluminacje wkomponowaną w nocną sylwetą miasta i dopełniającą 

cały widok.  

 

3.7. Plac zabaw 

Plac zabaw zlokalizowany zostanie w cypla południowego w sąsiedztwie punktu obserwacyjnego. Przewiduje się podział na grupy wiekowe oraz uzupełnienie obszaru o obiekt przebieralni, 

toalet i małej gastronomii. 

 

3.8. Elementy rzeźbiarskie 



Element rzeźbiarski w postaci makiety wyspy Spichrzów zlokalizowany zostanie w obszarze placu Galerii Usługowej na zbiegu osi widokowych ciągu pieszego. Forma proporcjonalnie wysoka 

do wzrostu dorosłego człowieka stanowić będzie akcent plastyczny jak i nawiązanie do głównej, wystawienniczej funkcji przestrzeni placu.  

 

4. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓW I PRZESTRZENI WYSPY 

 

4.1. Plac fontanny multimedialnej.  

Powstał w oparciu o plan Kanału Ostródzko - Elbląskiego w zamierzeniu ma stanowić obiekt promocyjny kanału, pełnić - poza rozrywką i rekreacją - funkcję informacyjną. poszczególne 

elementy kompleksu stanowią najistotniejsze elementy kanału A - symbol Elbląga - w oparciu o retrowersję starówki zakłada się stworzenie basenu na domniemanych fundamentach 

istniejącego w tym miejscu spichlerza - opis i szkice na ścianach basenu według rysunku przekroju fontanny B - obszar jeziora Drużno - opis i szkice na ścianach basenu według rysunku 

przekroju fontanny C- Kładki symbolizujące pięć pochylni - opis i szkice na ścianach basenu według rysunku przekroju fontanny D - przebieg dalszej podróży kanałem opis i szkice na 

ścianach basenu według rysunku przekroju fontanny E - symbol śluzy Małdyty w postaci informacji oraz wyróżniającego oświetlenia F - śluza Miłomłyn - symbol w postaci fontann 

zamieszczonych w posadzce placu G - symbol Ostródy w postaci “bramy” opis i szkice na ścianach basenu według rysunku przekroju fontanny oraz detal “bramy”  

 

4.2. Park na południowym cyplu 

Forma rozrywkowa i rekreacyjna na potrzeby mieszkańców miasta. Projektuje się wydzielenie przestrzeni wyodrębniających i zaspakajających potrzeby poszczególnych grup wiekowych 

użytkowników przestrzeni. Istotną kwestią jest uzupełnienie obszaru o obiekt z funkcjami szatni, toalet i małej gastronomii. W tym samym miejscu lokalizuje się wypożyczalnie sprzętu 

wodnego – rowerów wodnych i kajaków – pozwalających na przepłynięcie odcinka Kanału Miejskiego.  

 

4.3. Plac przy centrum usługowym 

Założony jako przestrzeń wystawiennicza na sezon ciepły, uzupełnienie dla funkcji centrum usługowego – przewiduje się obszar dla ogródków kawiarnianych, przestrzeń wstępów 

artystycznych.  

 

4.4. Park przy starym dębie 

Klasyczny park w stylu angielskim, z naciskiem ekspozycję  naturalnej flory kanału miejskiego – przestrzeń wyciszenia i odpoczynku. 

4.5. Plac przy zabytkowym budynku hostelu 

 Reprezentacyjny plac w nowoczesnej formie stanowiący przedpole dla sylwety zabytkowego hotelu, oraz zamknięcie osi widokowej z placu przy kościele. 

4.6. Plac przy kościele  

 Kompozycja na osi widokowej mostu, otwarcie przestrzeni koło zabytkowego kościoła, przedpole dla jego sylwety.  

 5.0 NAWIERZCHNIE 

- nawierzchnie placów –kamienne płyty granitowe np Strzegom, co najmniej 60x60 cm 

kwadratowe (swobodni łączenie kierunków kompozycyjnych).  

Nawierzchnia dróg ruchu kołowego brukowana w miarę możliwości zachowanie oryginalnej nawierzchni historycznej 

- bulwar pieszy na tarasie zalewowym - beton architektoniczny w formie prefabrykatów, kolor szary, na podbudowie drogowej chodniki w - płyty betonowe szare 50x50cm, powierzchni 

płukana 

- rekreacyjna ścieżka rowerowa – asfaltobeton barwiony  

- nawierzchnie drewniane –deski impregnowane ciśnieniowo, okresowo olejowane z dopuszczeniem barwy wynikającej z naturalnego starzenia drewna 

- nawierzchnie mineralne – pod drzewami i w pasach terenu przeznaczonych na ekspozycje czasowe znajduje się nawierzchnia przepuszczalna, mineralna, stabilizowana typu Hanse Grand 

zapewniająca infiltracje wód opadowych. Kolor beżowy. 

- nawierzchnie bezpieczne w rejonie wodnego placu zabaw – nawierzchnia gumowa, barwiona – kolor według rysunku projektu, wylewana na miejscu, przepuszczalna. 

 

 










