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1 SYNTEZA UWARUNKOWAŃ 
 
1.1 Uwarunkowania zewnętrzne 
 

Odbudowany po 1945 roku posiadający 760 letnią historię, położony na powierzchni 
7 952 ha Elbląg jest miastem liczącym ok. 128 000 mieszkańców. Położony jest w północnej 
części Polski, nad rzeką Elbląg w pobliżu Zalewu Wiślanego, na styku Żuław Wiślanych i 
Wysoczyzny Elbląskiej, na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski. Takie położenie oraz 
niewielkie odległości od obszarów i obiektów o dużej wartości dla turystyki krajoznawczej, tj. 
Mierzei Wiślanej, Malborka, Fromborka - decyduje o wysokiej atrakcyjności turystycznej 
Elbląga.  

„Historyczny Elbląg usytuował się na prastarej Ziemi Prusów, nieopodal istniejącego tu 
niegdyś (od IX w.) ich dużego grodu handlowego zwanego Truso (na pogrodzisku trwają 
prace wykopaliskowe). 
Elbląg pełnił niemal od zarania funkcję dużego morskiego ośrodka portowo – handlowego. 
Był członkiem Hanzy, a także jednym z najaktywniejszych miast Związku Pruskiego. (…) Od 
XVII w. po wiek XIX – głównie na skutek zamulania wód Zalewu Wiślanego – następuje 
upadek znaczenia portowo – handlowego miasta wraz z upadkiem gospodarczym Prus 
wschodnich. Powstają natomiast podwaliny pod rozwój nowoczesny przemysłu.” 

Dzisiaj Elbląg jest silnym ośrodkiem gospodarczym, nowoczesnym ośrodkiem miejskim 
posiadającym istotne walory komunikacyjne - wiąże wszystkie formy transportu, tj. kolejowy, 
drogowy, wodny i lotniczy. Przez Elbląg przebiega droga krajowa nr 7 z Warszawy do 
Gdańska krzyżująca się z odcinkiem projektowanej drogi ekspresowej nr 22 do Kaliningradu. 
Bliskie sąsiedztwo aglomeracji i zespołu portowego Gdańska umożliwia funkcjonowanie 
kooperacji w zakresie gospodarki morskiej, przemysłu oraz zarządzanie szczególnymi 
obszarami Żuław i otoczenia Zalewu Wiślanego. 

Port Elbląski jest punktem wyjścia drogami wodnymi do miejscowości wczasowo – 
turystycznych położonych nad Zalewem Wiślanym oraz na Mierzei Wiślanej, a także przez 
Kanał Elbląski do Małdyt i Ostródy. 

Charakter miasta ulega od kilku lat istotnym zmianom. Z monofunkcyjnego miasta 
przemysłowego w latach 50-tych i 60-tych XX w. Elbląg przekształcał się stopniowo po 1975 
r. w miasto o strukturze funkcjonalnej przemysłowo-usługowej, a następnie usługowo-
przemysłowej. W obecnej sytuacji Elbląga przyszłość miasta w znacznym stopniu zależy od 
rozwoju szkolnictwa wyższego i badań naukowych powiązanych z wdrażaniem nowych 
technologii. W Elblągu rozwija się ośrodek akademicki na bazie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej oraz trzech uczelni prywatnych, kształcący ponad 7 tys. studentów z obszaru 
pogranicza regionu Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego. 

Rozwój badań naukowych prowadzonych przez elbląski ośrodek akademicki powinien 
dokonywać się przy współpracy uczelni i specjalistów z Gdańska, Gdyni, Olsztyna i Torunia, 
a także w ramach współpracy międzynarodowej z ośrodkiem naukowym w Kaliningradzie. 
Działalność naukowa inicjowana przez ośrodek w Elblągu winna stać się stymulatorem 
rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Należy oczekiwać, że mogłaby ona przyczynić się 
do powstania wielu nowych miejsc pracy, zwłaszcza w dziedzinach funkcjonujących na styku 
nauki i przemysłu. 

Pełnienie przez Elbląg roli regionalnego ośrodka naukowo-przemysłowego obsługującego 
pod względem logistyki i marketingu funkcjonalny obszar Żuław Delty Wisły, otoczenie 
Zalewu Wiślanego, dolnej Pasłęki i Kanału Elbląskiego może stać się w najbliższej 
przyszłości głównym egzogenicznym czynnikiem rozwoju. 
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1.2 Uwarunkowania wewnętrzne 
 

1.2.1 Struktura funkcjonalno – przestrzenna  

 
1.2.1.1 Strefowy układ struktury miasta 

Strefa centralna 

Osie strefy centralnej – to ulice prostopadłe do osi głównej miasta (1-go Maja i 
Giermków) łączące zespół staromiejski z nowym centrum, położonym na południe od Placu 
Konstytucji (lokalizacja Urzędu Miejskiego i Sądu Rejonowego). Strefa centralna obejmuje 
57,1 ha w tym Centrum Wschód oraz obszar intensywnie zabudowanej części północnej 
Starego Miasta – Nowe Miasto.  
Stare Miasto posiada aktualnie zabudowę mieszkalno – usługową na ok. 60% powierzchni 
intensywnie zabudowanej w roku 1939. Układ ulic staromiejskich, a szczególnie Rynek oraz 
nadrzeczne bulwary – stanowią jedne z najważniejszych publicznych przestrzeni o 
dominującym ruchu pieszym oraz podstawowym znaczeniu w kreowaniu tożsamości 
kulturowej miasta. Centrum Wschód stanowi wschodni biegun strefy centralnej. Główne 
przestrzenie publiczne tego obszaru to plac Konstytucji z budynkami Urzędu Miejskiego i 
Sądu Okręgowego, a także ulica 3 – go Maja i Hetmańska wraz z pasażem handlowo - 
usługowym.  

 
Strefa śródmiejska 

Strefa śródmiejska o powierzchni 168,5 ha otacza od północy, wschodu i południowego 
wschodu strefę centralną. Zaliczono do niej zespoły zabudowy mieszkaniowej o charakterze 
śródmiejskim i częściowo osiedlowym, w tym również ciągi mieszkalno – usługowe (ul. 
Grunwaldzka, Mickiewicza, Bema, 12– go Lutego, Słoneczna, Nowowiejska). Strefa 
obejmuje na południowo – wschodnim skraju zespół dworców z przestrzenią publiczną Placu 
Dworcowego i ul. Grunwaldzkiej, na północnym skraju zespół usług kulturalno – sportowo – 
rozrywkowych (Teatr Miejski, wielofunkcyjny ośrodek kultury, multikino, krytą pływalnię i 
kryte lodowisko). Od północy strefę śródmiejską zamyka przestrzeń publiczna Placu 
Kazimierza Jagielończyka. Do strefy Śródmiejskiej włączono część historycznego układu 
miejskiego tzw. Wyspę Spichrzów oraz część Doliny Kumieli o charakterze centralnego 
zespołu zieleni parkowej. 
 

Strefa historycznych przedmieść 

Strefa historycznych przedmieść o powierzchni 721,7 ha obejmuje zespoły starej 
przedmiejskiej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo– usługowej z XIX i XX wieku o 
zróżnicowanych formach. Kontrasty form zabudowy łagodzi dość znaczna ilość zieleni 
przydomowej starych osiedli. Strefa historycznych przedmieść obejmuje również intensywnie 
zabudowane obszary przemysłowe, w tym położone nad rzeką Elbląg oraz przy linii 
kolejowej, tereny dawnego Zamechu. W strefie historycznych przedmieść dominują układy 
zabudowy respektujące historyczną sieć uliczną, a fragmenty zabudowy osiedlowej nie są 
elementem dominującym.  
 

 Strefa zabudowy osiedlowej 

Strefa zabudowy osiedlowej o powierzchni 328 ha obejmuje największe osiedla 
sypialniane zrealizowane po 1945 roku, w tym osiedle Na Stoku, Kępa Północna, Zawada, 
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Nad Jarem, Kamionka, Truso i inne oraz tereny intensywnej zabudowy jednorodzinnej na 
obszarze historycznego zainwestowania miejskiego.  
 

Strefa zabudowy peryferyjnej 

Strefa zabudowy peryferyjnej obejmuje osiedla podmiejskie na terenach dawnych wsi 
Bielany, Dąbrowa, Krasny Las, Próchnik, Rubno, a także poza obszarem historycznego 
zainwestowania miejskiego (Łęczycka, Okólnik, Sadyba Wsch.). Dominuje tu forma 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na działkach o pow. 1000 – 3000 m2. W strefie 
zabudowy peryferyjnej znalazła się także rozproszona zabudowa siedliskowa na terenie 
żuławskim tj. położonym na zachód od rzeki Elbląg i osiedla przy ul. Grochowskiej. Strefa 
charakteryzuje się rozciągniętym układem gniazdowym. Poszczególne osiedla otoczone są 
terenami rolnymi i leśnymi. Część osiedli położona jest w granicach Parku Krajobrazowego 
„Wysoczyzna Elbląska” (np. Dąbrowa, Próchnik), bądź sąsiaduje z obszarem Parku 
Krajobrazowego (Krasny Las, Bielany, Sadyba Wschodnia, Łęczycka) 

 
Podział miasta na strefy funkcjonalno – strukturalne przedstawia rysunek nr 1 w rozdz. 3. 

 

1.2.1.2  Teoretyczna ocena pojemności zagospodarowania miejskiego 

Powierzchnia ogólna miasta w granicach administracyjnych wynosi 7952 ha w tym tereny 
zabudowane i zurbanizowane stanowią 39,6% tj. 3151 ha (rys. 2 oraz 3, 4 rozdz. 3). 

Dominującą formą użytkowania są obszary osiedleńcze obejmujące tereny mieszkaniowe (B), 
zurbanizowane tereny niezabudowane rezerwowane w planach miejscowych (Bp) oraz tereny 
usługowe (Bi). Stanowią one 54,7% ogółu terenów zagospodarowanych.  
Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem określającym stopień zwartości i efektywności 
wykorzystania terenów miejskich (Se) jest stosunek terenów zagospodarowania do liczby 
mieszkańców miasta.1 
Średni standard efektywności wykorzystania terenów zagospodarowanych w miastach 
europejskich wynosi 125 m2/os. W przypadku miasta Elbląga wynosi on 169 m2/os. Oznacza 
to, że przy właściwym wykorzystaniu terenów, uznawanych obecnie za zagospodarowane, w 
ich obszarze mógłby nastąpić znaczny wzrost liczby mieszkańców. 

Gęstość zaludnienia na terenach zurbanizowanych (brutto) miasta Elbląga wynosi obecnie 
59 osób/ha (rys. 5, rozdz. 3). W miastach europejskich za optymalną gęstość brutto uznaje się 
80 osób/ha.2 Potwierdza to niski stopień efektywności wykorzystania terenów uznawanych za 
zurbanizowane w Elblągu.3 Teoretyczny standard intensywności terenów zabudowanych 
wynosi 0,4. Zalecane standardy intensywności zabudowy dla miast średniej wielkości w 
zależności od charakteru zabudowy oscylują w granicach I = 0,7 - 2,0.4  

Przeprowadzone wstępne szacunki wg mierników efektywności, gęstości i intensywności 
użytkowania terenów miejskich wskazują na poważne rezerwy tkwiące w istniejącym 
zagospodarowaniu.5. 

 
 
 

                                                 
1
 B.J. Bańkowska, Wstępna ocena pojemności struktury przestrzennej miasta Elbląga, 2004 
2
 wypowiedź prof. M. Nowakowskiego 
3
 B.J. Bańkowska, Wstępna ocena pojemności struktury przestrzennej miasta Elbląga, 2004 
4
 R. Dylewski, M. Nowakowski, Standardy urbanistyczne krajowe projekt; Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, 1998 
5
 B.J. Bańkowska, Wstępna ocena pojemności struktury przestrzennej miasta Elbląga, 2004 
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1.2.1.3  Struktura terenów publicznych
6
 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

Łączna powierzchnia terenów rekreacyjno – wypoczynkowych wynosi w Elblągu 454,5 
ha, co stanowi 21% terenów zurbanizowanych. Łączny wskaźnik terenów rekreacyjno -
wypoczynkowych jest stosunkowo wysoki i wynosi 35,5 m2pt/osoba. Jest to parametr 
porównywalny z normami przyjmowanymi w miastach UE (~40,0 m2pt/osobę). Jednakże 
analiza struktury wewnętrznej tych terenów wykazała: 
– bardzo wysoki niedobór (2 – 3 krotny) urządzonych terenów zieleni publicznej  
– niemal czterokrotnie wyższy wskaźnik od najbardziej liberalnych norm stosowanych w 

przeszłości w stosunku do ogrodów działkowych (stosowana norma wynosiła 6,0 - 10,0 
m2pt/osobę; obecny wskaźnik wynosi w Elblągu 25,3 m2pt/osobę) 

– wystarczający do 2020 r. teren obecnych cmentarzy 

Można uznać, że brak urządzonych terenów zieleni publicznej może być 
zrekompensowany przez bardzo duży udział terenów leśnych w obszarze miasta – łącznie 
2056,5 ha, tj. 25,7% powierzchni w granicach administracyjnych. Jednak z uwagi na 
ograniczoną dostępność pieszą do tych terenów niezbędne jest zagwarantowanie7 w obrębie 
terenów zabudowy mieszkaniowej min. 20 m2pt zieleni urządzonej na 1 osobę. 

Tereny usług publicznych z dużym udziałem zieleni 

Łączna powierzchnia terenów sportu, oświaty i nauki, zdrowia oraz kultury wynosi 147,3 
ha. Łączny wskaźnik jednostkowy wszystkich tych terenów jest niemal dwukrotnie wyższy 
od obecnie przyjmowanych standardów i wynosi 11,5 m2pt/osobę. Oznacza to, że potrzeby 
ilościowe terenów omawianej grupy usług uznać można za wystarczające do 2020 roku. 

Tereny usług ośrodkotwórczych 

Łączna powierzchnia terenów usług centrotwórczych, wskazanych do koncentracji wynosi 
49,4 ha; wskaźnik jednostkowy zbliżony jest do optymalnego i wynosi 3,9 m2pt/osobę.  
 
Konkluzja 

Powierzchnia obecnie użytkowanych terenów publicznych wynosi 651,0 ha i jest 
porównywalna z łączną powierzchnią terenów mieszkaniowych całego niemal 130-to 
tysięcznego miasta (687,0 ha) – rys. 6, rozdz. 3. Porównanie to wskazuje na poważne 
przewymiarowanie omawianej grupy terenów. Dominujący udział w przestrzeni publicznej 
mają ogrody działkowe zajmując 454,5 ha, tj. niemal 70% całej analizowanej grupy terenów. 
Łącznie z komunikacją drogową powierzchnia terenów publicznych wynosi 1189,0 ha. 

 
Cechą przestrzeni publicznych użytkowanych obecnie jest: 

– bardzo wysoki udział tych terenów w ogólnej strukturze zagospodarowania miejskiego, 
wskazujący na niską efektywność ich użytkowania; 

– niewłaściwa struktura ilościowa poszczególnych typów przestrzeni; 
– wybitne rozproszenie usług i zieleni publicznej nie tworzącej systemu; 
– brak koncentracji usług ośrodkotwórczych. 
 

                                                 
6
 ibidem 
7
  R. Dylawski, M. Nowakowski: Standardy urbanistyczne [w:] Poradnik urbanisty. Towarzystwo 

Urbanistów Polskich, Warszawa 2003 
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1.2.2 Uwarunkowania społeczne 
 

1.2.2.1  Ludność 

Liczba ludności miasta Elbląga na dzień 31.12.2003 roku wynosiła 127 941 osób8. 

Do roku 2000 obserwuje się wzrost, natomiast od roku 2000 spadek liczby mieszkańców 
miasta Elbląga, który ma się utrzymać i według prognozy demograficznej w 2020 roku 
ludność Elbląga wynosić będzie 118 555 osób9 (rys. 7, rozdz. 3). 

 
W roku 2003 w Elblągu 642 par zawarło związek małżeński, zanotowano 1098 urodzeń, 

1084 zgony, 320 rozwodów, 28 separacji. Napływ ludności wynosił 954 osoby (541 z miast, 
33 z zagranicy); odpływ 1080 osób (576 do miast, 73 za granicę). Saldo migracji wynosiło -
126 osób.10  

 
Rozmieszczenie ludności według Narodowego Spisu Powszechnego 2002 

Największa gęstość zaludnienia w mieście Elblągu występuje w obszarach osiedli 
wielorodzinnych (blokowisk) nad Jarem i na Zawadzie, na osiedlu wielorodzinnym przy 
ulicach: Gwiezdnej i Robotniczej oraz na innych terenach w granicach terenów 
śródmiejskich. Związane jest to z typem zabudowy w tych rejonach – wielorodzinnej 
pierzejowej i osiedlowej. Na ww. terenach obserwuje się gęstość zaludnienia w wysokości od 
200 do 700 osób na 1 hektar. 

Obszary o najmniejszej gęstości zaludnienia (1 – 50 os/ha) to: Próchnik, Krasny Las, 
Dąbrowa, Zawodzie, Dąbki, Rubno, Osiedle Metalowców, Kamionka i inne (rys. 5, rozdz. 3). 
 

1.2.2.2  Zatrudnienie 

Na dzień 30 X 2004 roku liczba bezrobotnych w mieście Elblągu wynosi 11 415 osób11, 
stopa bezrobocia 23,9%, liczba pracujących 36346 osób (około 28% ogółu mieszkańców), 
aktywnych zawodowo 47761 osób, biernych zawodowo 47879 osób. Dane powyższe 
pochodzą z comiesięcznych raportów Urzędu Pracy w Elblągu o liczbie zarejestrowanych 
bezrobotnych.  
 

Rozmieszczenie miejsc pracy według Regonu 

Obszarami o największej średniej liczbie zatrudnionych są tereny położone wzdłuż rzeki 
Elbląg należące m. in. do Alstom Sp. z o. o. (producent turbin gazowych, przekładni 
zębatych, elementów okrętowych i rur preizolowanych), Grupy Żywiec SA oraz Mazurskich 
Mebli International Sp. z o. o. – między 1500 a 2000 zatrudnionych. Na terenie Osieków  i 
przy Al. Grunwaldzkiej (Elzam Holding SA) – powyżej 2000 zatrudnionych. Wysoka średnia 
liczba zatrudnionych występuje także na osiedlu Zawada (1500 – 2000). Wynika to z faktu 
zarejestrowania przez znaczą ilość osób fizycznych swojej działalności gospodarczej w 
miejscu zamieszkania (w tym przypadku w wieżowcach). Rozmieszczenie miejsc pracy 
według Regonu daje zatem niewłaściwy obraz tego zagadnienia (rys. 8, 9, rozdz. 3). 

 

                                                 
8
 Urząd Statystyczny w Olsztynie, Województwo warmińsko – mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy, 

2004 
9
 GUS, Prognoza demograficzna dla miasta Elbląga na lata 2003 – 2030, 2003 
10
 ibidem 

11
 dane z Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
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1.2.2.3  Zasoby mieszkaniowe 

Zasoby mieszkaniowe Elbląga to 43 356 mieszkań, tj. 2 447 tysięcy m2 powierzchni 
użytkowej12, z czego ponad 55% to mieszkania zrealizowane w latach 1945 – 1988. Przyrost 
średnioroczny mieszkań kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie. 
W strukturze zasobów  mieszkaniowych według form własności najwyższy udział zajmuje 
budownictwo spółdzielcze (38,9% ogółu mieszkań), na drugim miejscu znajdują się zasoby 
komunalne (27,3%) oraz mieszkania własnościowe osób fizycznych (26,7%) – pozostałe 
stanowią własność zakładową, Skarbu Państwa i pozostałych podmiotów. 

Mimo realizacji w okresie transformacji systemowej stosunkowo dużej ilości dużych 
mieszkań, o przeciętnej powierzchni użytkowej 76,0 m2 p.u. i standarcie zasiedlednia 25,0 m2 
pu/os, średnie parametry charakteryzujące warunki mieszkaniowe w Elblągu należą do 
niskich. Istotną ich cechą jest duża polaryzacja standardów: od 14,2 m2 pu/os w zasobach 
gminnych do 25 m2 pu/os w mieszkaniach stanowiących własność osób fizycznych. Podobnie 
duże różnice występują w strukturze wielkości mieszkań: od 45,7 m2 pu/mieszkanie w 
zasobach gminnych do 75 m2 pu w mieszkaniach stanowiących własność osób fizycznych. 
Mieszkania najmniejsze poniżej 50,0 m2 pu po osiągnięciu standardu 22,0 m2 pu/os nie będą 
spełniały wymogów mieszkań rodzinnych. W takiej sytuacji znajduje się 30% istniejących 
zasobów mieszkaniowych w mieście. Jest to jeden z najpoważniejszych problemów 
wymagających rozwiązania13.  
  
Zasoby komunalne miasta Elbląga 

W zasobach komunalnych miasta na dzień 31.05.2003 roku pozostaje 377 budynków 
(2 646 mieszkań, w tym 195 socjalnych), spośród których dominują budynki wybudowane 
przed 1945 rokiem.  

W Elblągu istnieje 884 Wspólnot Mieszkaniowych. Ilość mieszkań gminnych we 
Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 8 864 (w tym 96 socjalnych). 

Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy następować będą wskutek sprzedaży lokali 
mieszkalnych, a w znacznie mniejszym zakresie w wyniku fizycznej likwidacji budynków 
oraz budowie nowych budynków bądź nabywaniu mieszkań na wolnym rynku.  
 

Jako podstawowe kierunki działań na kolejne lata przyjęto:14 
− podwyższenie standardu technicznego zasobu mieszkaniowego poprzez remonty 

odtworzeniowe i termomodernizacje, 
− poprawę jakości i efektywności zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym 

poprzez reorganizację ZBK oraz prywatyzację zasobu mieszkaniowego, 
− wprowadzenie nowych zasad polityki czynszowej, 
− udostępnienie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej w ramach budownictwa 

komunalnego, 
− wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego ETBS, 
− zamiany lokali komunalnych, 
− nabywanie gruntów przyległych do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. 

 
 

                                                 
12
 Urząd Statystyczny w Olsztynie, Województwo warmińsko – mazurskie. Podregiony, powiaty, 

gminy, 2004 
13
 B.J. Bańkowska, Wstępna ocena pojemności struktury przestrzennej miasta Elbląga, 2004 

14
 UM w Elblągu, Kierunki gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga do 2008 roku, 

2004 
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1.2.2.4  Zespoły mieszkaniowe 

Zespół mieszkaniowy jest jednostką elementarną, przyjętą do dokładniejszych analiz 
zabudowy mieszkaniowej i struktury terenów mieszkaniowych, jednorodną pod względem 
cech morfogenetycznych budynków.15 

 
W oparciu o informacje na temat rodzaju zabudowy i okresu powstania budynków całość 

zasobu mieszkaniowego podzielono na następujące typy zespołów (rys. 10, rozdz. 3): 
� jednorodzinne wolnostojące  - 27 zespołów 
� jednorodzinne bliźniacze  - 5 zespołów 
� jednorodzinne szeregowe  - 11 zespołów 
� jednorodzinne mieszane  - 14 zespołów 
� wielorodzinne osiedlowe  - 55 zespołów 
� wielorodzinne pierzejowe  - 40 zespołów 
� wielorodzinne pozostałe  - 7 zespołów 
� mieszane    - 19 zespołów 

 
Dla tak określonych jednostek zestawiono informacje z geodezyjnego systemu informacji 

z danymi z systemu informacji Urzędu Statystycznego16: 
• powierzchnię terenów mieszkaniowych (B) w zespołach mieszkaniowych 

(48,9% terenów mieszkaniowych w mieście znajduje się w granicach 
wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych); 

• liczbę ludności, budynków, mieszkań w każdym z zespole (52,8% ogólnej 
liczby ludności, to ludność zamieszkała osiedlowe zespoły mieszkaniowe, przy 
czym w zespoły te obejmują najmniejszą liczbę budynków, w porównaniu z 
innymi typami zespołów mieszkaniowych); 

• udział procentowy ilości budynków wybudowanych w danym okresie czasu w 
całkowitej liczbie budynków w poszczególnych typach zespołów 
mieszkaniowych  

• intensywność zabudowy dla poszczególnych typów zespołów mieszkaniowych 
(największa średnia intensywność zabudowy 1,0 występuje w wielorodzinnych 
pierzejowych zespołach mieszkaniowych, najmniejsza natomiast w 
jednorodzinnych wolnostojących – 0,1). 

 

1.2.2.5  Ocena pojemności zasobów mieszkaniowych miasta Elbląga 

Ocena pojemności struktur mieszkaniowych miasta Elbląga dokonana w oparciu o wyniki  
Narodowego Spisu Powszechnego 2002 wykazała duże przegęszczenie bardzo małych i 
małych mieszkań (do 49 m2)  i niedogęszczenie  w  mieszkaniach  o  powierzchni 60 – 79 m2. 
Łączna pojemność zasobów mieszkaniowych w roku 2002 wynosiła 110 030 osób, natomiast 
zamieszkiwało w nich 126 761 osób, co oznacza przegęszczenie równe 13%. Przegęszczenie 
w mieszkaniach na skalę całego miasta corocznie maleje. Jest to skutkiem sukcesywnego 
spadku liczby ludności w mieście, a także wysokiego przegęszczenia mieszkań o małej 
powierzchni.  
 

 

                                                 
15
 B.J.Bańkowska Wytyczne do określania standardów urbanistycznych dla elementów struktury 

przestrzennej miasta Elbląga 2004 
16
 ibidem 
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1.2.2.6  Standardy mieszkaniowe 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ NA 1 OSOBĘ W ZESPOŁACH MIESZKANIOWYCH 

Według standardów Unii Europejskiej powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę 
wynosi 25 – 28 m2. Mieszkania o ww. standardzie europejskim znajdują się głównie w 
budynkach jednorodzinnych położonych w obszarach przedmiejskich (m. in. Kamionka, 
Osiedle Metalowców, Zatorze, Osiedle przy Młynie). Mieszkania o wyższym standardzie (29 
- 50 m2 na osobę) znajdują się w budynkach jednorodzinnych wolnostojących, położonych na 
terenach peryferyjnych (m. in. Krasny Las, Dąbrowa, Zawodzie, Przedmieście Warszawskie). 
Na terenach tych, ze względu na duże rezerwy terenu planuje się dalszy rozwój 
mieszkalnictwa, co określone jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W pozostałej części miasta, czyli na terenach śródmiejskich, obejmujących zabudowę 
pierzejową i osiedlową, standardy mieszkaniowe są zaniżone, gdzie przeciętna powierzchnia 
mieszkania na 1 osobę wynosi 17 m2, a w niektórych budynkach poniżej 10 m2, aczkolwiek 
wyróżnia się też zespoły mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej, której standard 
zasiedlenia dorównuje europejskiemu. 

Największa powierzchnia użytkowa mieszkań na osobę występuje w zabudowie 
szeregowej (ul. Ks. Klimuszki – 101m2/os; Nad Jarem – 81 m2/os). Natomiast najmniejsza 
powierzchnia na osobę przypada rodzinom zamieszkującym mieszkania w zabudowie 
osiedlowej (ul. Skrzydlata) i pierzejowej (ul. Topolowa, ul. Kochanowskiego) – rys. 11, 
rozdz. 3). 
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1.2.3 Infrastruktura społeczna 

1.2.3.1  Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Ochrona zdrowia: 

W ramach jednostek służby zdrowia finansowanych z funduszy publicznych na terenie 
Elbląga funkcjonują17: 

�   4 szpitale (1347 łóżek) 
� 15 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (2180,1  osoby / lekarza) 
� 36 placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (231 lekarzy) 
� 11 placówek lecznictwa psychiatrycznego i uzależnień (40 lekarzy, 6 pielęgniarek 

środowiskowych i 47 pielęgniarek dyplomowanych) 
� 4 placówki opieki długoterminowej (11 lekarzy, 3 pielęgniarki środowiskowe i 51 

pielęgniarek dyplomowanych) 
� 6 placówek rehabilitacji leczniczej (39 lekarzy i 53 pielęgniarek dyplomowanych) 
� 25 placówek stomatologicznych  
� 35 aptek (3655 osób na aptekę) 
 

Opieka społeczna: 

� 3 żłobki miejskie (222 miejsca; do żłobków uczęszcza 11,9% dzieci w wieku 0 – 2 lat 
� Pogotowie Socjalne 
 
Koordynowaniem pomocy społecznej w mieście zajmuje się  Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, w ramach którego działa 7 Zespołów Pracy Socjalnej. W mieście funkcjonują 2 
całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży: interwencyjna dla 
41 wychowanków oraz socjalizacyjna dla 91 wychowanków18, a także 6 zakładów 
stacjonarnej pomocy społecznej dysponujących 350 miejscami rzeczywistymi, w tym 5 
domów pomocy społecznej dysponujących 271 miejscami rzeczywistymi19. Działania miasta 
wspierane są przez organizacje pozarządowe, takie jak Elbląska Rada Konsultacyjna Osób 
Niepełnosprawnych, Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę”, Fundacja Leczenia Dzieci 
Niepełnosprawnych "Końskie Zdrowie" czy Caritas Diecezji Elbląskiej .Na terenie miasta 
swoją siedzibę ma także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz organizacje: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy, Zarząd 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu oraz Elbląskie Stowarzyszenie 
Organizatorów Pomocy Społecznej (rys. 12, rozdz. 3).  

 

1.2.3.2  Oświata publiczna 

W roku szkolnym 2003/2004 na terenie Elbląga funkcjonowały20 (rys. 13, 14, 15, rozdz. 3): 

� Przedszkola – 30, w tym 7 niepublicznych (uczęszcza 51,3% dzieci z grupy wiekowej 
3- 6 lat) 

�  Szkoły podstawowe – 19, w tym 1 niepubliczna o uprawnieniach publicznej 

                                                 
17
Referat Zdrowia UM w Elblągu 

18
 Urząd Statystyczny w Olsztynie, Województwo warmińsko –- mazurskie. Podregiony, powiaty, 

gminy.2004 , Olsztyn2004 
19
 Urząd Statystyczny w Olsztynie, Podstawowe dane o sytuacji społeczno- gospodarczej Elbląga w 

2003 r , Olsztyn 2004 
20
 Wydział Edukacji UM w Elblagu,  
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� Gimnazja – 9, w tym 1 niepubliczna o uprawnieniach publicznej  
� Szkoły Ponadgimnazjalne – 19, w tym 4 niepubliczne o uprawnieniach szkół 

publicznych 
� Szkoły Policealne – 7 niepublicznych o uprawnieniach publicznych, 
� Szkoły Wyższe – 5, w tym 1 uczelnia państwowa i 2 niepubliczne o uprawnieniach 

publicznych, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej21, oraz Wyższe Seminarium 
Duchowne  

� Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 
� Placówki Szkolno - Wychowawcze  –  3 Bursy Szkolne oraz  2 Ośrodki Szkolno- 

Wychowawcze 
� Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne – 2  
� Placówki wychowania pozaszkolnego – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy; 

Młodzieżowy Dom Kultury 
 

1.2.3.3  Podstawowe obiekty kultury i sztuki 

� Teatr Dramatyczny w Elblągu 
� Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu 
� Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu 
� Muzeum w Elblągu 
� Biblioteka Elbląska  im. Cypriana Norwida  wraz z  jedenastoma filiami. 
� Warmińsko- Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu. 

 
Placówki spółdzielczości mieszkaniowej o znaczeniu ogólnomiejskim:  

� Spółdzielczy Dom Kultury „Zakrzewo”  
(rys. 16, rozdz. 3) 

 

1.2.4 Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów 

Struktura władania gruntami w Elblągu (rys. 17, rozdz. 3): 
 
� grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste - 31% 
� grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste - 2,3% 
� grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych 

osób prawnych - 0,6% 
� grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w 

użytkowanie wieczyste ( w tym miasta Elbląga) - 33,6% 
� grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste (w 

tym miasta Elbląga) - 10,4% 
� grunty osób fizycznych - 20% 
� grunty spółdzielni - 0,7% 
� grunty kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% 
� grunty województwa przekazane w użytkowanie wieczyste - 0,1% 
� grunty spółek prawa handlowego i in. - 0,8% 

 
 

                                                 
21
 www.men.waw.pl 
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1.2.5 Uwarunkowania komunikacyjne 

1.2.5.1 Analiza stanu istniejącego – podstawowy układ komunikacyjny 

 
Powiązania zewnętrzne 

Miasto usytuowane jest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7: Hyżne –Warszawa – Elbląg 
(południowa obwodnica) – Gdańsk (w układzie międzynarodowym E 77) oraz nr 22: 
Braniewo (Grzechotki) – Elbląg (ulice: Pasłęcka – Grunwaldzka – Tysiąclecia – Warszawska) 
– Malbork – Chojnice – Kostrzyń.  
W chwili obecnej (2005 r.) przebudowywany jest węzeł dwupoziomowy „Elbląg – Wschód”, 
krzyżujący relacje Warszawa – Gdańsk, Elbląg – Królewiec oraz wjazd do miasta poprzez ul. 
Pasłęcką. 
Od ww. układu krajowego odchodzą trasy wojewódzkie:  

• nr 500: Elbląg (Węzeł Elbląg Wschód - ulice: Pasłęcka – Grunwaldzka – Tysiąclecia – 
Warszawska – Węzeł Raczki), 

• nr 503: Elbląg (ulice: Rycerska – Pocztowa – Robotnicza – Browarna – Mazurska) – 
Tolkmicko – Pogrodzie, 

• nr 504: Elbląg (ulice: Hetmańska – 12 lutego – Królewiecka) – Milejewo – Frombork 
– Braniewo,  

• nr 509: Elbląg (ulice: Grottgera – Łęczycka ) – Młynary – Orneta.  
Drogi 503 i 504 przebiegają przez centrum miasta, powodując nakładanie ruchu tranzytowego 
na układ miejski. W relacjach na południe Polski ruch ten odbywa się poprzez ul. 
Grunwaldzką tj. poprzez drogę nr 500.  

 
Powiązania wewnętrzne 

Struktura układu komunikacyjnego miasta jest trudna do zdefiniowania. Gdyby ją koniecznie 
określić w formie modelowej to Elbląg jawi się jako ćwiartka elipsy (prawej – górnej) opartej 
na ulicach: Grunwaldzka – Tysiąclecia (E – W) oraz Rycerska – Browarna – Mazurska (S – 
N). Centrum miasta usytuowane jest w narożniku tych ulic. Strukturę centrum stanowi ruszt 
ulic określony historycznie, rozchodzący się promieniście w kierunkach północnym, północno 
– wschodnich i wschodnim, tworząc wyloty komunikujące miasto z regionem. Urbanizacja 
postępująca w kierunku północnym spowodowała, że struktura funkcjonalno – przestrzenna 
obszarów zurbanizowanych przyjęła formę układu pasmowego, rozwijającego się na kierunku 
północnym (ale niezmiennie opartego w części południowej na ulicach: Grunwaldzka – 
Tysiąclecia). 
Główną osią komunikacyjną miasta jest trasa usytuowana na kierunku północ – południe, 
którą tworzą ulice: Hetmańska – 12 lutego – Płk. Dąbka. Powyższą trasę wspomaga 
usytuowany na zachód od ww. ciąg ulic: Rycerska – Pocztowa – Robotnicza – Browarna – 
Mazurska. Odpowiednikiem po stronie wschodniej jest ciąg: Mickiewicza – Kościuszki – 
Królewiecka.  

Z kolei stężenie poprzeczne do ww. stanowią ciągi ulic:  

• Grunwaldzka – Tysiąclecia 
• Armii Krajowej – Grota Roweckiego – Bema  
• Teatralna – Nowowiejska – Górnośląska – Agrikola  
• Unii Europejskiej – Brzeska – Piłsudskiego 
• Odrodzenia – Ogólna  
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Ponadto równorzędną do powyższych, jest ulica Królewiecka w kierunku północno – 
wschodnim. 

 
WYKAZ ULIC UKŁADU PODSTAWOWEGO 

 
L.p. Nazwa Symbol Funkcja 

ULICE GŁÓWNE RUCHU PRZYSPIESZONEGO 
1. Obwodnica miasta  GP 1/2 Droga krajowa nr 7: Warszawa – Elbląg – Gdańsk 

i nr 22: Elbląg – Grzechotki – Królewiec. Stanowi 
jedyne powiązanie os. Dębowa – Akacjowa z 
miastem. 

ULICE GŁÓWNE 
1. Pasłęcka G 1/2 Droga woj. nr 22: Elbląg – Malbork. Stanowi 

wsch. wylot miasta w kierunku Warszawy, a 
poprzez dwupoziomowy węzeł z drogą kraj. nr 22: 
Królewiec – Elbląg – Malbork. 

2. Grunwaldzka – 
Tysiąclecia  

G 1/4 
G 1/4 + T 
G 2/2 + T 

Droga woj. nr 22: Elbląg – Malbork. W układzie 
miasta obsługuje obszar południowy na kierunku 
wsch. – zach. 

3. Armii Krajowej – Grota 
Roweckiego  

G 1/2 
G 2/2 

Obsługuje północne tereny Centrum oraz 
Śródmieście 

4. Bema – Łęczycka – 
Rawska 

G 1/2 Obsługuje tereny Śródmieścia                 i 
wschodnich dzielnic miasta. 

5. Teatralna – 
Nowowiejska – 
Górnośląska – Agrikola  

G 2/2 
G 1/4 
G 1/2 

Stanowi północną granicę śródmieścia    i 
komunikuje miasto z rejonem rekreacyjnym G. 
Chrobrego. 

6. Unii Europejskiej – 
Brzeska – Piłsudskiego  

G 1/2 
 

Obsługuje północne tereny miasta, komunikując 
obszar z wylotem w kierunku Gdańska na zach. i 
Fromborka na wsch. 

7. Odrodzenia – Ogólna  G 1/2 
G 2/2 

Obsługuje pólnocne dzielnice mieszkaniowe. 

8. Warszawska – 
Nowodworska  

G 1/2 Obsługuje zach. tereny miasta            (dz. 
Zawodzie). 

9. Rycerska – Pocztowa – 
Robotnicza – Browarna 
– Mazurska   

G 1/4 
G 2/2 
G 1/2 

Obsługuje zach. tereny miasta na kierunku pn. – 
pd. a szczególnie tereny przemysłowe przy niej 
zlokalizowane. Droga woj. nr 503: Elbląg – 
Tolkmicko – Pogrodzie. 

10. Hetmańska – 12 Lutego 
– Płk. Dąbka   

G 1/4 
G 2/2 

Obsługuje centralne tereny miasta na kierunku pn. 
– pd. Główna oś komunikacyjna, obsługująca 
centralne tereny miasta na kierunku pn. – pd. Na 
odc. Hetmańska – 12 Lutego droga woj. nr 504: 
Elbląg – Frombork – Braniewo. 

11. Fromborska (do ul. 
Nałkowskiej) 

G 1/2 Obsługuje północne dzielnice miasta. Wyprowadza 
ruch z miasta w kierunku Tolkmicka. 

12. Królewiecka (od Płk. 
Dąbka w kierunku pn. – 
wsch.) 

G 1/2 Droga wojewódzka nr 504: Elbląg – Frombork – 
Braniewo, komunikująca pn. – wsch. dzielnice 
miasta z centrum. 

13. Mickiewicza – 
Kościuszki, 
Orzeszkowej – 
Sienkiewicza 

G 1/2 Obsługuje tereny śródmiejskie – stanowi 
obwodnicę wschodnią śródmieścia. 
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14. Łęczycka (od ul. 
Rawskiej) 

G 1/2 Jest fragmentem drogi woj. nr 509: Elbląg – 
Młynary – Orneta, a jednocześnie komunikuje 
poprzez węzeł dwupoziomowy z drogą kraj. nr 22: 
Królewiec – Elbląg – Malbork. Komunikuje wsch. 
tereny miasta ze śródmieściem i centrum.  

ULICE ZBIORCZE 
1. Żuławska Z 1/2 Komunikuje pd. – wsch. tereny miasta z centrum i 

śródmieściem a w kier. przeciwnym z droga kraj. 
nr 7: Warszawa – Elbląg – Gdańsk.  

2. Grunwaldzka (od 
Rawskiej) 

Z 1/2 Stanowi wylot z miasta w kierunku Gronowa 
Górnego. 

3. Dąbrowskiego Z 1/2 Komunikuje peryferyjne tereny pd. –  wsch. 
Stwarza możliwość dojazdu drogą gruntową do 
Gronowa Górnego.  

4. Niepodległości Z 1/2 Obsługuje os. mieszkaniowe w północnej części 
miasta. 

5. Strumykowa Z 1/2 Komunikuje dzielnicę Próchnik z ul. Fromborską i 
ewent. Mazurską. 

6. Jelenia Dolina  Z 1/2 Stanowi wylot do m. Ogrodniki oraz 
pozamiejskich terenów rekreacyjnych. 

7. Radomska Z 1/2 Obsługuje lewobrzeżne tereny rz. Elbląg i stanowi 
wylot do m. Bielnik. 

8. Robotnicza (od 
skrzyżowania z ul. 
Browarną) 

Z 1/2 Komunikuje północne obszary miasta ze 
śródmieściem. 

9. Sopocka – Dojazdowa  Z 1/2 Obsługuje prawobrzeżne tereny rz. Elbląg w pd. – 
wsch. części miasta. 

10. Traugutta  Z 1/2 Komunikuje centrum miasta z terenami 
północnymi. 

11. Fromborska (od ul. 
Nałkowskiej) 

Z 1/2 Komunikuje północne tereny miasta na kierunku 
pn. – poł. 

12. Konopnickiej Z 1/2 Komunikuje północne tereny miasta na kierunku 
pn. – pd. 

13. Legionów Z 1/2 Komunikuje północne tereny miasta na kierunku 
pn. – pd. 

14. Kościuszki (od ul. 
Piechoty) 

Z 1/2 Obsługuje wsch. tereny miasta na kierunku pn. – 
pd. 

15. Saperów Z 1/2 Komunikuje m.in. Miasteczko Szkolne i tereny 
mieszkaniowe ze śródmieściem i centrum.  

16. Grottgera Z 1/2 Obsługuje wsch. tereny miasta a jednocześnie jest 
fragmentem drogi woj. nr 509: Elbląg – Młynary – 
Orneta. 
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Ruch pieszy 

Miasto nie posiada wykształconego systemu ciągów ruchu pieszego. Próby tego układu, w 
zasadzie, widoczne są w centrum jako szerokoprzestrzenne chodniki, przylegające do 
istniejących ulic i torowisk tramwajowych. Główny trakt pieszy tworzy ciąg usytuowany 
wzdłuż ulic: Plac Grunwaldzki – 3 Maja – 1 Maja – Kowalska. Inne ciągi piesze obsługują 
wnętrza usługowo – handlowe np. pasaż w przedłużeniu ul. Bałuckiego, wzgl. ul. 
Czerwonego Krzyża. 
W istniejącym układzie daje się wyodrębnić ciągi piesze o charakterze rekreacyjnym np. od 
ul. Giermków w kierunku północnym do Skweru M. Sawicza i Parku Planty oraz w rejonie 
rzeki Elbląg wraz z kładkami pieszymi w przedłużeniu ul. Mostowej i Studziennej. Ponadto 
daje się wyodrębnić system ciągów pieszych komunikujących tereny parków i zieleni 
miejskiej od Placu Konstytucji, wzdłuż parku przy Al. Armii Krajowej i skręcający na 
południe, przechodząc przez pas zieleni do ul. Tysiąclecia. 
 
Ruch rowerowy 

Obsługę ruchu rowerowego w formie ścieżek rowerowych lokalizuje się wzdłuż ulicznego 
układu podstawowego, tzn. wzdłuż ulic głównych (G) i zbiorczych (Z). W układzie ulic 
lokalnych i dojazdowych tychże ścieżek nie przewiduje się. 
Należy stwierdzić, że sieć rowerowa istnieje w formie szczątkowej. Fragmenty ciągów 
rowerowych prezentuje tabela niżej:  
 
 

WYKAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 
 

LP. NAZWA ULICY LOKALIZACJA 
DŁUGOŚĆ 

/km/ 
POWIERZCHNIA 

/m²/ 

1. Hetmańska 
Odc. Tysiąclecia – 

1 Maja (obustronna) 
0,8 960 

2. 12 lutego 
Odc. 1 Maja – Al. Armii 
Krajowej (obustronna) 

0,25 307 

3. Królewiecka 
Odc.Pionierska– 

Kościuszki 
(jednostronna) 

1,2 1938 

4. Robotnicza Odc. Brzeska – Krakusa 0,1 120 

5. Warszawska 
Odc. Żuławska – 

Tysiąclecia 
(jednostronna) 

0,1 120 

6. Tysiąclecia 
Odc. Warszawska – 3 

Maja (obustronna) 
2,4 3600 

7. Plac Grunwaldzki 
Odc. Tysiąclecia – Al. 

Grunwaldzka 
(obustronna) 

0,2 280 

8. Al. Grunwaldzka 

Odc. Pl. Grunwaldzki – 
Żeromskiego 

(dwustronny), odc. 
Żeromskiego – Rawska 

(jednostronny) 

3,3 4600 

10. Piłsudskiego 

Odc. Robotnicza – 
Wiślicka, Legionów – 

Piłsudskiego 
(jednostronna) 

0,9 1100 
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11. Płk. Dąbka 

Odc. Ogólna – 
Węgrowska, Wiślicka – 

Piłsudskiego 
(jednostronny); odc. 

Węgrowska – Wiślicka, 
Piłsudskiego – 
Królewiecka 
(dwustronny) 

2,65 4400 

12. Ogólna 

Odc. Dąbka – 
Żyrardowska, Lubelska – 

Broniewskiego 
(jednostronny) 

1,1 1300 

 Razem  12,2 17765 
 
Brak konsekwencji w ciągłości sieci w zasadzie uniemożliwia codziennego używania roweru 
w dojazdach do pracy i celach handlowo – usługowych.  
W ostatnim okresie (2002 – 2003) powstał fragment ciągu rowerowego, o charakterze 
rekreacyjnym, wzdłuż rzeki Kumieli od ul. Grunwaldzkiej do jej ujścia. Budowa ww. ciągu 
ma charakter rozwojowy i w najbliższym czasie zostanie doprowadzony do Parku 
„Bażantarnia”. 
 
Parkingi 

Problem parkowania generalnie dotyczy strefy centrum miasta (Stare i Nowe Miasto) i 
ewentualnie jego obrzeża. W chwili obecnej funkcjonują parkingi terenowe zlokalizowane: 

• rejon Pl. Słowiańskiego 
- przy fontannie 40 stanowisk postojowych 
- przy przystanku tramwajowym 41 stanowisk postojowych 

• rejon ul. Przymurze 120 stanowisk postojowych 
• rejon Placu Konstytucji 146 stanowisk postojowych 
• ul. Łączności           52 stanowiska postojowe 

W sumie daje to 409 stanowisk postojowych. Niewiele większą ilość stanowisk, trudnych do 
wyliczenia, daje parkowanie przykrawężnikowe. 
Dla potrzeb tego obszaru, powiększenie ilości powierzchni parkingowych przy obecnym 
zainwestowaniu w zasadzie jest niemożliwe. 
 
Sieć tramwajowa 

Wg stanu na koniec 2004 r. miasto obsługiwało 5 linii tramwajowych. Tramwaje kursują z 
podstawową częstotliwością co 20 min. (w godz. 5 – 20). 
Długość linii tramwajowych wynosi 35 km. Prędkość eksploatacyjna komunikacji 
tramwajowej wynosi 12,4 km/h (zalecana 16,3 km/h). 
 
Sieć autobusowa. 

Miejska 

Wg stanu na koniec 2004 r. miasto obsługiwało 20 linii autobusowych, w tym: 
- 14 eksploatowanych w obszarze miasta Elbląga 
- 6 w obszarze gminy Elbląg i Milejewo 

Z powyższych rozróżnia się: 
- 18 linii zwykłych 
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- 1 linię nocną  
- 1 linię sezonową 

Częstotliwość autobusów w dni powszednie wynosi: 
- do 20 min. na 7 liniach 
- 21 – 30 min. na 4 liniach 
- pow. 30 min. na 7 liniach 

Długość linii autobusowych wynosi 196 km. Prędkość eksploatacyjna komunikacji 
autobusowej wynosi 17,9 km/h (zalecana 19,8 km/h). 
 

Zamiejska 

Wg stanu z marca 2005 r. miasto skomunikowane jest stosunkowo rozbudowaną siecią linii 
średniego i dalekiego zasięgu. PKS w Elblągu realizuje pasażerskie usługi przewozowe w 
transporcie:  

- krajowym, 
- regionalnym 

 
Elbląski PKS posiada:  

- linię krajową – 1 
- linie regionalne – 67. 

Miasto skomunikowane jest (niezależnie od oddziału elbląskiego) z następującymi 
miejscowościami: 

- w relacjach międzynarodowych: 
• Goteborg    – 2                                          
• Królewiec   – 2 
• Breda   – 1 
• Brema   – 1 
• Wilno   – 1 

- w relacjach regionalnych: 
• Gdańsk   – 38 
• Gdynia  – 2 
• Mrągowo   – 1 
• Olsztyn   – 2 

- w relacjach krajowych: 
• Poznań   – 1 
• Tarnobrzeg   – 2 
• Siemiatycze   – 2 
• Białapodlaska  – 2 
• Suwałki   – 3 
• Białystok   – 1 
• Warszawa   – 8 
• Radom  – 1 
• Łódź    – 1 
• Łomża   – 1 
• Mława   – 1 

- w relacjach lokalnych   – 216 
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Analiza ruchu ulicznego 

Badania ruchu przeprowadzono jesienią 2002 r., tj. w okresie nieistnienia mostu Unii 
Europejskiej na rz. Elbląg. Niniejszą analizę opracowano w okresie funkcjonowania mostu, 
ale w oparciu o ww. opracowanie.  
Z analizy ruchu wynika, że największe obciążenia w godzinach szczytu popołudniowego 
występują w następujących ciągach ulic:  

• Tysiąclecia (od mostu) – Grunwaldzka (do Żeromskiego) – 1000-1225 E/h, 
• Hetmańska – 12 lutego – 880-1100 E/h, 
• Rycerska – Pocztowa – Robotnicza – 725-1170 E/h, 
• Płk. Dąbka – 410-790 E/h, 
• Robotnicza (od Browarnej do Brzeskiej) – 370-830 E/h, 
• Królewiecka (od Piłsudskiego do Metalowców) – 650-670 E/h, 
• Grota Roweckiego – 640-940 E/h, 
• Bema – 550-720 E/h. 

Natężenie ruchu na układzie pozostałym jest niższe od ww.  
Z kolei odnotowane skrzyżowania o wyczerpanej i zagrożonej przepustowości występują: 

• Rycerska – Tysiąclecia – Sopocka – 90%, 
• Hetmańska – Tysiąclecia – ponad 100%, 
• Grunwaldzka – Mickiewicza – ponad 100% 
• Grunwaldzka – Żeromskiego – ponad 100%, 
• Grunwaldzka – Rawska – 84%, 
• Bema – Mickiewicza – 94%, 
• Grota Roweckiego – Armii Krajowej – Hetmańska – 12 lutego – 83%, 
• Pocztowa – Armii Krajowej – 76%, 
• Robotnicza – Browarna – 96%, 
• Teatralna – Nowowiejska – 12 lutego – Królewiecka – 85%, 
• Królewiecka – Płk. Dąbka – 94%, 
• Królewiecka – Piłsudskiego – Marymoncka – 84%, 
• Robotnicza – Brzeska – ponad 100%. 

 
Analiza bezpieczeństwa ruchu ulicznego 

Analizę przeprowadzono na podstawie danych, zebranych przez Komendę Miejską Policji w 
Elblągu w latach 1998 – 2002. W opracowaniu przedstawiono miejsca wypadków 
śmiertelnych oraz miejsca o największej liczbie zdarzeń drogowych. Odnotowano następujące 
miejsca z wypadkami śmiertelnymi: 

• rejon węzła obwodnicy południowej miasta (droga nr 7) z ul. Pasłęcką, 
• rejon skrzyżowania Grunwaldzka – Morszyńska, 
• rejon skrzyżowania Grunwaldzka – Komeńskiego,  
• rejon skrzyżowania Grunwaldzka – Mickiewicza, 
• rejon skrzyżowania Tysiąclecia – Malborska, 
• rejon skrzyżowania Warszawska – Żuławska, 
• rejon skrzyżowania Rycerska – Wigilijna – Giermków, 
• rejon skrzyżowania Giermków – Hetmańska,  
• rejon ul. Bema pomiędzy Sadową i Saperów, 
• rejon skrzyżowania Teatralna – Robotnicza, 
• rejon skrzyżowania Płk. Dąbka – Królewiecka, 
• Płk. Dąbka pomiędzy Pionierską a Piłsudskiego, 
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• rejon skrzyżowania Płk. Dąbka – Matejki, 
• rejon skrzyżowania Płk. Dąbka i Niepodległości, 
• rejon skrzyżowania Piłsudskiego – Beniowskiego – Konopnickiej, 
• rejon skrzyżowania Fromborska – Bartnicza, 
• rejon skrzyżowania Fromborska – Kruczkowskiego,  
• Królewiecka pomiędzy Jodłową a Grabową, 
• rejon skrzyżowania Królewiecka – Jarzębinowa. 

Należy zaznaczyć, że sytuacja zagrożenia została zmniejszona w efekcie przebudowy 
następujących skrzyżowań: 

• Grunwaldzka – Mickiewicza (wprowadzenie sygnalizacji świetlnej), 
• Mickiewicza – Bema, 
• Rycerska – Wigilijna – Giermków (wprowadzenie sygnalizacji świetlnej), 
• Hetmańska – Giermków – (zmiana organizacji ruchu), 
• Piłsudskiego – Beniowskiego – Konopnickiej. 

Miejsca o największej liczbie (ponad 3) zdarzeń drogowych odnotowano: 
• rejon skrzyżowania Tysiąclecia – Malborska, 
• rejon skrzyżowania Tysiąclecia – Hetmańska, 
• na odcinku pomiędzy Place Grunwaldzkim a Polną, 
• w rejonie skrzyżowania Grunwaldzkiej z ulicą do dworca PKP, 
• rejon skrzyżowania Grunwaldzka – Żeromskiego, 
• rejon skrzyżowania Grunwaldzka – Grottgera, 
• rejon skrzyżowania Grota Roweckiego – Traugutta, 
• rejon skrzyżowania Armii Krajowej – Grota Roweckiego – Hetmańska – 12  lutego, 
• rejon skrzyżowania Teatralna – 12 lutego – Nowowiejska – Królewiecka, 
• rejon skrzyżowania Robotnicza – Browarna, 
• Płk. Dąbka pomiędzy Pionierską a Piłsudskiego, 
• rejon skrzyżowania Piłsudskiego – Płk. Dąbka. 

Sytuacja zagrożenia została zmniejszona poprzez: 
• eliminację starego wjazdu do dworca PKP, 
• przebudowę i wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grunwaldzka – 

Żeromskiego – wjazd do dworca PKP. 
 
Sieć kolejowa 

Wg stanu z marca 2005 r. miasto skomunikowane jest siecią linii średniego i dalekiego 
zasięgu. PKP w Elblągu realizuje pasażerskie usługi przewozowe w transporcie:  

- międzyregionalnym 
- regionalnym. 

Miasto skomunikowane jest z następującymi miejscowościami: 
- w relacjach międzyregionalnych: 

• Białystok  – 2+(1) 
• Szczecin   – 3+(1) 
• Kaliningrad  – 1+(1) 

- w relacjach regionalnych: 
• Wejherowo  – 1 
• Olsztyn  – 7 
• Gdynia Gł.  – 11+(1) 
• Malbork  – 5 
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• Gdynia Cisowa – 1 
• Braniewo     – 1 
• Gdańsk     – 1 
• Tczew     – 2+(1) 

 
 

1.2.5.2 Uwarunkowania rozwoju układu komunikacyjnego                                          

– podstawowy układ uliczny 

 
Powiązania zewnętrzne 

Miasto Elbląg to miejsce przebiegu i krzyżowania się dróg o znaczeniu międzynarodowym i 
krajowym. W okresie kierunkowym zgodnie z planem krajowym istniejąca droga nr 7: Hyżne 
– Warszawa – Elbląg – Gdańsk, przewidziana jest jako droga ekspresowa S – 7, natomiast 
droga nr 22 Elbląg – Królewiec jako droga ekspresowa S – 22. Powyższe trasy krzyżują się 
jako węzeł dwupoziomowy „Elbląg – wschód”. Ważnym elementem układu kierunkowego 
byłoby przedłużenie trasy S – 22: z Elbląga w kierunku Tczewa, przynajmniej do 
skrzyżowania z trasą autostrady A – 1: Gdańsk – Łódź – Cieszyn. Trasa drogi krajowej nr 22 
jest relacją komunikującą Berlin z Królewcem i krajami nadbałtyckimi. Po otwarciu przejścia 
granicznego w m. Grzechotki atrakcyjność tej trasy wzrośnie niewspółmiernie, co w efekcie 
powinno doprowadzić do podniesienia funkcji i klasy odcinka drogi: Elbląg – Chojnice – 
Kostrzyń. Zabezpieczenie miejsca dla powyższego kierunku należałoby przewidzieć w 
opracowaniach planistycznych miasta.  

W relacjach wojewódzkich, komunikujących Elbląg z Braniewem tj. drogami nr 503 i 504 
koniecznym jest eliminacja tych tras z rejonu centrum, np. trasę drogi 503 należałoby 
przełożyć na tereny na zachód od rzeki Elbląg natomiast drogę  504 na tereny 
okołoperyferyjne we wschodniej części miasta. Istn. drogę nr 500 należałoby przebudować, 
uzupełniając przekrój ulicy do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. 

 
Powiązania wewnętrzne 

Przewidywany rozwój miasta w kierunku północnym, spowoduje strukturę pasmową 
obszarów zurbanizowanych. W tej sytuacji relacje północ – południe układu podstawowego 
znacznie się wydłużą i spowodują zwiększenie potoków ruchu na tym kierunku. Z tego 
wynika konieczność zabezpieczenia przepustowości istniejących ulic: Rycerska – Pocztowa – 
Browarna – Mazurska i Fromborska oraz budowy przedłużenia istn. ul. Płk. Dąbka, poprzez 
zwiększenie przekrojów poprzecznych jezdni. Zwiększenia przekroju poprzecznego jezdni 
wymagają relacje doprowadzające ruch do ul. Fromborskiej jak i również budowa trasy 
międzydzielnicowej usytuowanej w części wschodniej obszaru zurbanizowanego miasta. 
Obecny brak takiej trasy powoduje przepływ potoków ruchu przez centrum i ul. Mickiewicza, 
co sprawia wyczerpanie przepustowości skrzyżowań.  
W rozważaniach nad konstrukcją układu północ – południe, wydaje się konieczną analiza 
przebiegu peryferyjnego w stosunku do układu zurbanizowanego miasta tras usytuowanych w 
części wschodniej i zachodniej. W odniesieniu do części zachodniej byłaby to projektowana 
w planach miejscowych tzw. „trasa zachodnia”, oraz niezależna trasa, w części północnej 
obszaru lewobrzeżnego rz. Elbląg, komunikująca Węzeł Kazimierzowo (S–7) do rejonów 
rozwojowych dz. Modrzewina. 
Powyższa trasa byłaby jednocześnie relacją tranzytową dla kierunków z Malborka i Gdańska 
w kierunku Braniewa. 
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W części zachodniej w dużym stopniu relacje tranzytowe do Braniewa, przejmowałaby 
istniejąca droga nr 22 (w okresie kierunkowym S – 22). Konieczność budowy dublującej trasy 
tranzytowej na zachód od drogi nr 22 może być określona po wykonaniu potwierdzającej 
prognozy ruchu. 
W części wschodniej miasta brak jest trasy komunikującej dzielnice półn. z płd.. Wymaga to 
budowy wiaduktu nad torowiskiem kolejowym oraz tunelu na nowoprojektowanym odcinku, 
oraz adaptacji istn. ciągów ulic (Rawskiej, części Łęczyckiej i Kościuszki, Królewieckiej). 
W układzie powiązań poprzecznych do kierunku północ – południe jawi się dyskomfort 
obsługi komunikacyjnej w obszarze ograniczonym ulicami Browarną – Brzeską – 
Piłsudskiego – Królewiecką – Teatralną. Ten stan bez radykalnych decyzji nie da się 
uzdrowić.  
Istotnym w konstrukcji układu podstawowego jest obsługa centrum miasta. Byłaby to forma 
ringu przebiegającego stycznie do obszaru centrum. Tworzyłby go ciąg domknięty ulic: 
Rycerska – Pocztowa – Armii Krajowej – Grota Roweckiego – Zw. Jaszczurczego – 
Grunwaldzka – Tysiąclecia. Odtworzenie czwartego boku ringu tj. ul. Zw. Jaszczurczego 
wymagałoby likwidacji wschodniej pierzei budynków.  
W obszarze historycznego centrum, rażącym jest brak skomunikowania kołowego Wyspy 
Spichrzów z obszarem Starego Miasta (w pocz. XX w. tworzyły go dwa mosty).    
Nowy most, spełniający tą funkcję ze względu na eliminację ruchów ciężarowych ciężkich, 
musiałby mieć ograniczoną nośność. Najmniej konfliktowym przebiegiem tej trasy mostowej 
byłaby lokalizacja styczna do północnej części Starego Miasta i Wyspy Spichrzów. 
 
Ruch pieszy 

Centrum (Stare Miasto i Nowe Miasto) jest obszarem preferencji ruchu pieszego. W 
szczegółowych opracowaniach urbanistycznych należy dążyć do stworzenia jak największej 
przestrzeni pieszej, eliminując ruch kołowy z wybranych ulic, przerzucając go na tyły pierzei 
istniejącej i ewentualnie projektowanej. 
Egzemplifikacją tej idei byłby czworobok utworzony z ulic: 1 Maja – 3 Maja – Pasaż 
Śródmiejski (przedłużenie ul. Bałuckiego) – Giermków – Wigilijna – Stary Rynek – 
Kowalska. Jego ciągłość podkreślałyby podziemne (nadziemne) przejścia w ulicach: 
Hetmańskiej i Rycerskiej. Byłby to podstawowy układ domknięty od którego odchodziłyby 
ewentualnie sięgacze piesze w poprzek, wzbogacając przestrzeń pieszą. 
 
Ruch rowerowy 

Warunkiem rozwoju układu jest uciąglenie dotychczasowych fragmentów ciągów pieszych w 
ciągach ulic głównych (G) i zbiorczych (Z).  
Na wzór krajów europejskich należy dążyć do wykreowania ruchu rowerowego, szczególnie 
dla wykorzystania go w relacjach spełniających różne funkcje np.:  

• dom – praca, 
• dom – szkoła, 
• usługi i handel, 
• rekreacja. 

Ideałem byłby 20% udział ruchu rowerowego w podróżach niepieszych.   
Zalecany wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych dla miast średnich wynosi         0,7 km/1000 
mieszkańców. 
Należy odnotować powstanie koncepcji międzynarodowych ścieżek rowerowych w 
północnym obszarze Polski od Niemiec do Obwodu Kaliningradzkiego, via Elbląg. W tej 
sytuacji koniecznością staje się zlokalizowanie ciągu rowerowego nawiązującego do ww. 
trasy a prowadzącego w pobliżu atrakcji turystycznych miasta. 
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Parkingi 

Komfort obsługi parkingowej dla samochodów osobowych polegałby na radykalnym 
zwiększeniu powierzchni postojowych parkingów ogólnodostępnych, wielopoziomowych 
szczególnie w Centrum. Ideałem byłaby to lokalizacja na obrzeżu obszaru, względnie jego 
otulinie. Zaleca się zapewnienie w tego rodzaju obiektach około 2000 miejsc postojowych (6 
– 7 obiektów o minimalnej pojemności ok. 300 m.p.). 
 
Sieć tramwajowa 

Przewiduje się dalszą rozbudowę sieci linii tramwajowych. Celem zwiększenia komfortu 
obsługi komunikacyjnej zurbanizowanego obszaru miasta, wydaje się koniecznym realizacja 
linii tramwajowych wzdłuż ulic: Ogólna – Fromborska – Królewiecka (odc. północny). Z 
kolei aktywizację obsługi komunikacyjnej terenów rozwojowych (Modrzewina), spełniałaby 
linia przeprowadzona wzdłuż nieistniejącej obecnie, przedłużonej głównej osi 
komunikacyjnej miasta tj. ul. Płk. Dąbka.  
Należy rozważyć również relację w ulicach:  
- Mazurska i Odrodzenia, 
- Płk. Dąbka – Nowowiejska – Sienkiewicza – Mickiewicza – Grunwaldzka – Żeromskiego – 
Mickiewicza. 
 
Sieć autobusowa 

Miejska 

W związku z wejściem zainwestowania w obszar dz. Modrzewina, przewiduje się 
wydłużenie, ewent. stworzenie nowych linii autobusowych. Częstotliwość ich byłaby 
pochodną tegoż zainwestowania. 
 

Zamiejska 

Nie przewiduje się zasadniczego rozwoju układu linii. 
 
Ruch uliczny 

Rozbudowa układu ulicznego szczególnie na kierunku północ – południe tzn. budowa 
nowych ulic oraz poszerzenie przekroju poprzecznego ulic istniejących powinna jawnie 
wpłynąć na odciążenie ruchem układu istniejącego. Dopóki to nie nastąpi, tendencja 
występowania ruchu kolumnowego na układzie istniejącym oraz brak ciągłości ruchu (korki) 
będzie zwiększona. 
 
Bezpieczeństwo ruchu ulicznego 

Elementami bezpośrednio poprawiającymi efekt bezpieczeństwa są m.in.: 
• rozbudowa podstawowego układu ulicznego, powodująca obniżenie przepustowości, 
• przebudowa skrzyżowań, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji pasów 

lewoskrętnych, 
• oznakowanie poziome i pionowe ulic, 
• zabezpieczenia zniechęcające indywidualne przejścia pieszych przez jezdnię (łańcuchy, 

barierki), 
• budowa zatok przystankowych dla autobusów. 

Warunkiem poprawy bezpieczeństwa jest gwarancja stworzenia ww. zabezpieczeń. 
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Sieć kolejowa 

W chwili obecnej nic nie wskazuje na możliwość rozwoju przewozów pasażerskich koleją. 
Przeciwnie, stworzono tendencję zastąpienia pociągów pasażerskich autobusami szynowymi 
dla relacji o niskiej frekwencji pasażerów. Dotyczy to relacji: Elbląg – Braniewo.  
Należy liczyć się z ewent. wzrostem atrakcyjności połączeń kolejowych do Królewca, 
szczególnie w okresie letnim. 
Rozbudowy sieci torowej nie przewiduje się. 
 
Wnioski końcowe 

Uwarunkowania rozwoju podstawowego układu komunikacyjnego miasta jest zadaniem 
wykraczającym poza jedno pokolenie, elementem decydującym jest tu zarówno zakres 
rzeczowy jak i kapitałochłonność..  
Kolejność etapowania warunkuje stan dyskomfortu obsługi komunikacyjnej jak i akcesja w 
nowe, przewidziane do urbanizacji, tereny miasta. W odniesieniu do centrum, wydaje się 
pierwszoplanowym przedsięwzięciem budowa czwartego boku projektowanego ringu tj. 
dwujezdniowej ul. Związku Jaszczurczego (ok. 0,5 km). Z braku trasy obsługującej relacje 
międzydzielnicowe we wschodniej części miasta na kierunku północ – południe (długość 
nowego odcinka ok. 2,1 km z jednoczesną budową tunelu, względnie estakady), niezbędnym 
jest zapewnienie jej budowy jeszcze w pierwszym etapie rozwoju układu (wiadukt nad koleją 
właśnie jest realizowany). 
Te dwie realizacje o sumarycznej długości 2,6 km stanowiłyby priorytetowy program 
minimum, jawnie odczuwalny w obsłudze komunikacyjnej miasta istniejącego.  
Akcesja układu ulicznego w tereny przewidziane do urbanizacji (Modrzewina) warunkująca 
rozwój tego obszaru, niewątpliwie, w najbliższym etapie rozwoju również znaleźć się 
powinna. 
Bardzo istotnym jest sukcesywna modernizacja układu istniejącego uwzględniająca parametry 
układu docelowego.  
Należy odnotować szybki wzrost wskaźnika motoryzacji, mianowicie w roku 2003 wynosił 
231,7 s.o./1000M, a w chwili obecnej tj. w roku 2005 wg. prognozy wynosiłby 284 
s.o./1000M. Niedoinwestowany układ komunikacyjny tego przyrostu nie był w stanie przejąć, 
stąd cały dyskomfort obsługi komunikacyjnej obszaru. Docelowym jest dla 2020 r. 350 
s.o./1000M. 
Uwarunkowania rozwoju systemu komunikacyjnego miasta, we wszystkich jego składowych 
(ruch kołowy, pieszy, rowerowy, tramwajowy, itd.) powinny mieć egzemplifikację w 
projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Układ komunikacji obrazuje rysunek numer 18 w rozdziale 3 oraz załącznik Nr 6. 
 
 
1.2.6 Uwarunkowania techniczne 
 

1.2.6.1  Zaopatrzenie w wodę 

 
Obecnie, zapotrzebowanie wody w Elblągu w dobie średniej wynosi 27 000 m3/dobę, w 

dobie maksymalnej 30 000 m3/dobę, co w pełni może być pokryte z istniejących ujęć wody. 
Sieć wodociągowa w Elblągu zasilana jest w wodę z ujęć wód podziemnych, są to: 

− ujęcia wyżynne (Krasny las, małe Bielany, Jagodowo – Dębowe Pole, 
Dąbrowa), 
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− ujęcia nizinne (Malborska, Łęczycka), 
− ujęcie poza granicami miasta (Szopy w gm. Gronowo Elbląskie), 
− ujęcia lokalne (nie połączone z siecią miejska – Piastowo, Próchnik, Rubno 

Wielkie). 
  
 Po weryfikacji danych w 2005 roku łączne zasoby wód podziemnych w/w komunalnych 
ujęć wody ustalone zostały w wysokości Q śred = 45 500 m3/dobę (okresowo w sezonie 
letnim Q max = 48 984 m3/dobę). Zdolność produkcyjna w/w ujęć wody (pozwolenia 
wodnoprawne) łącznie wynosi 41 000 m3/dobę. W przypadku konieczności wyłączenia z 
eksploatacji jednego z ujęć, istnieje możliwość zasilenia sieci miejskiej w wodę z ujęcia 
Centralnego Wodociągu Żuławskiego (zakupu wody) w ilości ca 6 000m3/dobę. 

 
Jakość wody 

Obecnie woda dostarczana do sieci wodociągowej w Elblągu w większej części nie 
spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2000 r. w sprawie 
warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia. Woda we wszystkich ujęciach posiada 
nadmierną ilość żelaza, amoniaku, manganu, a w niektórych zawyżona jest również 
utlenialność. Zatem przed podaniem do sieci istnieje konieczność jej uzdatniania. 

 
Sieć wodociągowa i obiekty sieciowe 

Istniejąca sieć wodociągowa m. Elbląga o łącznej długości 363,1 km (z przyłączami) 
posiada układ pierścieniowy. Dla obecnych odbiorców sieć wodociągowa jest 
przewymiarowana. Nastąpiło to wskutek znacznego zmniejszenia zapotrzebowania wody, a 
sieć była projektowana na wzrost tego zapotrzebowania. Istnieje potrzeba wymiany 
niektórych odcinków sieci ze względu na ich awaryjność. Konieczna jest także budowa 
niewielkich odcinków nowej sieci dla małych enklaw, jak np.: Bażantarnia, przy likwidacji 
istniejących tam ujęć i budowy systemu zaopatrzenie w wodę nowoprogramowanych osiedli 
mieszkaniowych. Istniejące hydrofornie również zabezpieczają potrzeby zasilanych stref 
hydroforowych. 

 
 
Zbiorniki wody 

Istnieją dwa zbiorniki wody: jeden w pierwszej strefie ciśnienia przy ul. Częstochowskiej 
(V = 3500 m3), drugi przy ul. Królewieckiej (V = 7500 m3), w drugiej strefie. Stanowi to 46% 
średniego zapotrzebowania wody, co zabezpiecza potrzeby. Jedynie istnieje dysproporcja 
pojemności w poszczególnych strefach. Nie jest to wielką wadą, gdyż jest możliwość 
grawitacyjnego zasilania pierwszej strefy ze zbiornika drugiej strefy. 
  
 

1.2.6.2  Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

 
Sieć i obiekty kanalizacji sanitarnej 

System sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wynosi (łącznie z przykanalikami) 237,4 
km. Jest to sieć o średnicach od 150 do 1200. 

Na terenie miasta jest także 7 przepompowni lokalnych, które przepompowują ścieki z 
terenów nieco niżej położonych do kolektorów grawitacyjnych. 

Niniejszym systemem kanalizacyjnym ścieki dopływają do oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej przy ul. Mazurskiej w wysokości ca 30 000 m3/dobę. 
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Z sieci sanitarnej korzysta około 98% mieszkańców miasta. 
Poza głównym systemem kanalizacji miejskiej istnieją kanalizacje lokalne z 

oczyszczalniami lokalnymi lub lokalne ze zbiornikami ścieków: 
1) w rejonie ul. Chrobrego, 
2) w Dąbrowie, 
3) w Rubnie, 
4) w Krasnym Lesie, 
5) w Próchniku, 
6) w dz. Zawodzie. 
 

W Zajeździe w końcowej fazie znajduje się budowa przepompowni ścieków wraz z 
rurociągiem tłocznym dla przetłoczenia ścieków do systemu ogólnomiejskiego, a istniejąca 
tam oczyszczalnia zostanie zlikwidowana. 

Oczyszczalnia ścieków 

Zdolność oczyszczania istniejącej oczyszczalni ścieków jest znacznie wyższa od ilości 
dopływających ścieków. Zatem zamiast budować nowe oczyszczalnie ścieków w 
miejscowościach wokół Elbląga lub nawet eksploatować już wybudowane wskazanym jest 
przeprowadzić analizę celowości budowy urządzeń do doprowadzania ścieków na 
oczyszczalnię w Elblągu. 

 

1.2.6.3  Wody opadowe 

Główne cieki otwarte – sytuacja powodziowa 

W Elblągu zagrożenie powodziowe zależy od poziomu wody w Zalewie (woda wpływa 
do rzeki Elbląg i do J. Drużno), od intensywności opadów i intensywności roztopów. 
Podpiętrzenie wody w rzece Elbląg zmniejsza możliwości odpływu wody z terenu miasta 
potokami Kumielą i Babicą a również kolektorami deszczowymi odprowadzającymi wodę do 
wymienionych rzek i bezpośrednio do rzeki Elbląg. 

Celem zmniejszenia zagrożenia powodziowego opracowano „Program ogólny kanalizacji 
deszczowej i odwodnienie miasta”, który aktualnie jest realizowany tylko w zakresie 
przebudowy koryta rzeki Kumieli. Wykonano przebudowę od mostu na ul. Grunwaldzkiej do 
ujścia tzn. do rzeki Elbląg, przebudowę od ul. Bema do ul. Grunwaldzkiej. Brak w planie 
budowy zbiorników wyrównujących przepływy wysokiej wody ujętych w w/w programie. 

Przebudowy wymaga także druga rzeka – Babica, z uwagi na powstałą już zabudowę na 
obszarze zlewni tej rzeki, a w przyszłości zabudowę w granicach projektowanego osiedla 
mieszkaniowego Modrzewina. Przebudowa w szczególności dotyczy odtworzenia ujściowego 
odcinka koryta rzeki i prac w zakresie jej regulacji. 

 
Kanalizacja deszczowa 

Poza ciekami otwartymi istnieje kilka kolektorów głównych, mających zasadniczy wpływ 
na stan odwodnienia miasta i bardzo wiele kanałów lokalnych odprowadzających wody 
opadowe do tych kolektorów lub bezpośrednio do rzek Kumieli i Babicy oraz rowów 
melioracyjnych. 

W „Programie ogólnym kanalizacji deszczowej i odwodnienie miasta” wyróżniono 
oznaczeniem literowym cztery kolektory główne: 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

28 
 

Kolektor A –  w ul. Grunwaldzkiej, który odprowadza wody do rzeki Kumieli. 

Kolektor B –  kanał w ul. Teatralnej, przechodzi w dolnym odcinku przez teren byłego 
„Zamechu”. Końcówka kolektora była wielokrotnie przebudowywana i 
wymaga dalszej przebudowy. 

Kolektor C –  1000 i 800 od Parku Kajki, ul. Robotniczą, ul. Mazurską pada również do 
basenu portowego. 

Kolektor D – został wybudowany po roku 1980, kolektor ten znajduje się w ul. 
Piłsudskiego i ul. Brzeskiej a wlot do basenu portowego przy ul. Grażyny. 

 

Wnioski z opisu stanu istniejącego 

1. Miasto Elbląg posiada rozwiązany problem zaopatrzenia w wodę pod względem ilości. W 
związku z wprowadzeniem w życie norm unijnych istnieje potrzeba poprawy jakości w 
niektórych parametrach, na co jest już projekt budowlany oraz koncepcja. Całość znalazła 
się w planie finansowanym przez fundusz ISPA. 

2. Miasto posiada wysokosprawną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 60000 m3/d, w 
której efekt oczyszczania spełnia aktualnie obowiązujące wymogi. Rezerwa 
przepustowości umożliwia przyjęcie dodatkowej ilości ścieków z najbliższych 
miejscowości. Przepustowość kolektorów sanitarnych przepompowni ścieków i 
rurociągów tłocznych z nadwyżką pokrywa istniejące potrzeby. Istnieje jedynie potrzeba 
budowy kanalizacji w kilku małych enklawach celem zabrania i przetłoczenia ścieków do 
istniejącej kanalizacji miejskiej. 

3. Największe potrzeby w zakresie poprawy stanu istniejącego do wymaganego poziomu 
występują w zakresie zabezpieczenia miasta przed powodzią i podtapianiem najniżej 
położonych terenów oraz w zakresie podczyszczania wód opadowych przed 
odprowadzeniem do cieków otwartych. 

 
System wodociągowy, kanalizacji sanitarnej i deszczowej obrazuje rysunek numer 19 w 
rozdziale 3. 
 

1.2.6.4  Stan systemu elektroenergetycznego miasta Elbląga 

Od dnia 01.01.2005 roku koncesje na przesył i dystrybucję energii elektrycznej posiada 
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. – Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne, który 
obsługuje Elbląg. Miasto Elbląg mogą obsługiwać w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną inne oprócz ENERGA S.A. spółki prawa handlowego i przy określonych 
możliwościach finansowych mogą w sposób restrykcyjny wymagać postanowień Prawa 
Energetycznego, chcąc zmniejszyć koszty związane z przyłączeniem nowych odbiorców. 

 

Rozmieszczenie urządzeń układu podstawowego systemu elektroenergetycznego w mieście 
Elblągu oraz zasady jego funkcjonowania (rys. 20, rozdz. 3). 

Oddział EZE zapotrzebowanie na moc i energię dla miasta Elbląga pokrywa niemal w 
całości za pośrednictwem sieci 110 kV sąsiednich Spółek Dystrybucyjnych. Na terenie 
działania Oddziału EZE występują lokalne źródła mocy i energii elektrycznej, takie jak: 

− elektrownia przemysłowa IP Kwidzyn Celuloza (50 MW) – produkcja mocy i energii 
elektrycznej w całości zużywana na potrzeby własne zakładu 
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− Cukrownie w Malborku i Nowym Stawie (9,5 MW) 
− Elektrociepłownia Elbląg (29 MW) 
− własne elektrownie wodne (3,3 MW) 
− małe elektrownie wodne (0,2 MW). 

 

Na terenie miasta Elbląga znajdują się cztery stacje GPZ 110/15 kV, które redukują 
napięcie ze 110 kV do 15 kV. Celem przesłania i transformacji energii na napięcia 
dostosowane do potrzeb odbiorcy na terenie miasta Elbląga znajdują się: 

− 4 stacje 110/15 kV (w tym jedna abonencka i jedna skojarzona z elektrociepłownią) 
− 195 km kabli 15 kV 
− 52 km linii napowietrznych 15 kV 
− 272 stacje 15/04 kV, w tym: 35 słupowych i 69 abonenckich 
− 700 km linii 0,4 kV kablowych 
− 680 km linii 0,4 kV napowietrznych. 

 

Gros odbiorców zasilane jest na napięciu 400/230 V. Typowy promień strefy wokół stacji 
15/04 kV, gdzie dostawa energii następuje o prawidłowych parametrach, wynosi w zależności 
od intensywności zabudowy 200 – 800 m.  

 

1.2.6.5  Gospodarka odpadami 

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami w mieście Rada Miejska w 
Elblągu w dniu 22 kwietnia 1999 r. uchwałą Nr VI/176/99 powołała zakład budżetowy – 
„Zakład Utylizacji Odpadów”, zlokalizowany w granicach miasta przy ul. Mazurskiej 42. W 
statucie Zakładu określono zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz 
podmiotów gospodarczych z terenu Elbląga w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych i częściowo przemysłowych oraz powierzono mu prowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów w mieście. 

W roku 2002 do ZUO przyjęto 51 748,52 Mg odpadów, z czego 50 546,76 (97,68%) 
zdeponowano na składowisku, 544,35 Mg odpadów budowlanych poddano odzyskowi, 
630,71 Mg odpadów opakowaniowych zebrano selektywnie i przygotowano do recyklingu. 
60% mieszkańców Elbląga selekcjonuje odpady w systemie workowym i pojemnikowym.  

W sektorze gospodarczym wg krajowej bazy Systemu Informacji Gospodarki Odpadami 
Przemysłowymi (SIGOP), w 2002 r. największe podmioty gospodarcze z terenu Elbląga 
wytworzyły 96 742 Mg odpadów poprodukcyjnych (bez niebezpiecznych odpadów 
medycznych i weterynaryjnych). Wielkość ta obejmuje głównie odpady masowe z: odlewni, 
browaru, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, zakładów stolarskich. 
Gospodarczo wykorzystano 94,7% tych odpadów, a tylko 0,35% składuje się na składowisku.  

Ważnym zadaniem wytwórców odpadów w sektorze gospodarczym jest wdrażanie 
technologii pozwalających na odzysk i ponowne stosowanie odpadów przemysłowych w 
procesie produkcyjnym.  

W Elblągu wytworzono w 2002 r. 504 Mg odpadów niebezpiecznych. Z ogólnej ilości 
odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu ok. 99% odpadów jest poddawana 
procesom odzysku lub procesom unieszkodliwiania innym niż składowanie, tj. obróbce 
fizyko-chemicznej lub przekształceniu termicznemu, 1% odpadów jest magazynowany przed 
przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia. 
 Problemami w dziedzinie gospodarki odpadami są niewątpliwie: tworzenie się dzikich 
składowisk, system zbiórki niesegregowanych odpadów zmieszanych, jako podstawa systemu 
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zbierania odpadów komunalnych, wielu odbierających odpady z tego samego terenu, 
niezadowalająca skala prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, brak systemu gospodarki 
odpadami biodegradowalnymi, brak instalacji (sortowni) do przygotowania odpadów 
opakowaniowych do recyklingu/odzysku, brak instalacji do unieszkodliwiania/odzysku 
odpadów wielkogabarytowych oraz brak instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych. 

 

1.2.6.6  Sieci telekomunikacyjne 

Sieć telekomunikacyjna miasta Elbląga to dwóch operatorów w zakresie telefonii 
stacjonarnej, świadczących publiczne usługi telekomunikacyjne na terenie miasta: 
Telekomunikacji Polskiej S.A. i Telefonii DIALOG S.A. oraz trzech operatorów 
świadczących usługi w zakresie telefonii komórkowej: Polskiej Telefonii Komórkowej /PTK/ 
Centertel sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. i Polkomtel S.A.  

Pozostali operatorzy stacjonarni świadczący również usługi telekomunikacyjne w 
mniejszym zakresie to, np. PKP Telekomunikacja sp. z o.o., Zakład Energetyczny Elbląg.  

W 2004 roku w Elblągu praktycznie nie było dzielnic bez dostępu do sieci 
telekomunikacyjnej stacjonarnej czy komórkowej. Tak też będzie w przyszłości. 

Istotną cechą na rynkach telekomunikacyjnych jest fakt opłacalności działania 
operatorów. Władze miasta Elbląga powinny prowadzić taką politykę gospodarczo-społeczną 
rozwoju miasta, aby operatorzy telekomunikacyjni mieli możliwość funkcjonowania i 
rozwoju. W innym przypadku będzie można zaobserwować zjawisko odchodzenia od rynku 
operatorów telekomunikacyjnych. Degradacja istniejących systemów, wobec ich nie 
rozwijania może spowodować stawianie miasta na końcu zadań inwestycyjnych operatora. To 
z kolei spowoduje spadek atrakcyjności ekonomicznej środowiska miejskiego. 

 

1.2.6.7  System ciepłowniczy 

Obecnie istniejące potrzeby cieplne miasta Elbląga są zaspakajane z miejskiej sieci 
ciepłowniczej (zasilanej przez Elektrociepłownię S.A. Elbląg oraz Ciepłownię Dojazdowa, 
należącą do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.) – 70% całkowitych 
potrzeb cieplnych miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z kotłowni lokalnych oraz 
indywidualnych, za pomocą indywidualnych pieców opalanych węglem lub drewnem. System 
ciepłowniczy w znacznym stopniu zasilany jest tylko z jednego źródła, tj. z Elektrociepłowni  
(Elektrociepłownia pokrywa 81% mocy przyłączeniowej do systemu a Ciepłownia 
Dojazdowa 19%). 

Istniejący układ sieci ciepłowniczych obejmuje swym zasięgiem główne rejony miasta, 
charakteryzujące się takim zapotrzebowaniem na ciepło, które uzasadnia zasilanie z sieci 
miejskiej (rys. 21, rozdz. 3). Występują jeszcze potencjalne możliwości podłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących obiektów, będących w obszarze zasilania, a obecnie 
uzyskujących ciepło ze źródeł indywidualnych, pieców węgłowych itp. Dotyczy to głównie 
budynków wielorodzinnych będących w zasobach miejskich oraz wspólnot mieszkaniowych. 
Znacznie mniejsze są możliwości podłączenia do m.s.c. budynków 1-rodzinnych, głównie 
dotyczą one budynków w rejonach ulic: Mieszka I, Łokietka i Krzywoustego będących w 
zasięgu stacji cieplnej SW-4A przy ul. Myliusa. Podłączenia budynków w tym rejonie nie 
wymagają ponoszenia znacznych kosztów inwestycyjnych, ze względu na istniejącą w tym 
rejonie sieć rozdzielczą. 
Oprócz ww. ulic w obszarze zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego znajdują się 
osiedla Marymoncka, osiedle budownictwa jednorodzinnego w obszarze Rawska – Grottgera 
– Grunwaldzka i w rejonie Saperów. Budynki te korzystają z indywidualnych źródeł ciepła 
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przyczyniając się do wzrostu poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego. W przypadku podjęcia decyzji o zasileniu tych obszarów w energię cieplną 
z m.s.c. wymagane są nakłady na budowę sieci rozdzielczych oraz przyłączy. 
 
Sieci cieplne 
 

Przesyłowe sieci cieplne w Elblągu są w całości własnością EPEC i tworzą wraz z 
przyłączami miejski system ciepłowniczy (m.s.c.). Część przyłączy jest własnością 
inwestorów, dotyczy to zwłaszcza indywidualnych odbiorców budownictwa jednorodzinnego. 

Z głównego źródła ciepła - Elektrociepłowni – obecnie moc cieplna wyprowadzana jest 
poprzez 2 główne magistrale: 
• Wschód 2 × Dn 600, długość wraz z odgałęzieniami: 52,5 km 

• Północ  2 × Dn 600,  długość wraz z odgałęzieniami: 42,3 km 

Łączna moc cieplna zamówiona przez wszystkich odbiorców zasilanych z sieci miejskiej 
wynosi 217,9 MW (wg. stanu na dzień 1.01.2005), w tym 6,2 MW - to moc oddana do 
dyspozycji odbiorcom rozliczanych zgodnie z taryfą jednoczłonową.  

 
Zapotrzebowanie na energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej 
 

Analiza danych z lat 1996 – 2004 wskazuje, że zapotrzebowanie na ciepło obiektów 
zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej  wynosi ok.  2000 TJ (średnia) rocznie i w ostatnich 
latach wykazuje wyraźną tendencję spadkową. 

Zauważalny trend w kierunku zmniejszania zapotrzebowania na energię cieplną został 
wywołany przez poniższe okoliczności: 
• wprowadzenie pełnego opomiarowania zużycia ciepła 
• postępująca automatyzacja węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych 
• podejmowanie przez odbiorców działań prooszczędnościowych w zakresie zużycia 

energii cieplnej, poprzez stosowanie nowych technologii oraz materiałów (w przemyśle i 
budownictwie) jak również termorenowację budynków 

• zwiększenie świadomości odbiorców o konieczności oszczędzania ciepła, wynikające 
miedzy innymi z przesłanek ekonomicznych.  
Obecne budownictwo wielo- i jednorodzinne realizowane jest już według nowych 

energooszczędnych technologii. Budownictwo istniejące, w tym z wielkiej płyty, 
modernizowane jest przez zarządy i administracje oraz właścicieli z zastosowaniem nowych 
rozwiązań technicznych w zakresie izolacji termicznej i okien. Rynek odbiorców ciepła 
zdominowany jest przez pięciu największych klientów, Wspólnoty Mieszkaniowe ZBK 
zarządzane przez różnych zarządców, trzy największe spółdzielnie mieszkaniowe i jedno 
przedsiębiorstwo przemysłowe (łącznie z obiektami, które wyodrębniły się z niego w trakcie 
2004 r) stanowi prawie 55÷60% udziału zarówno mocy zamówionej jak i zużycia ciepła. 
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1.3 Uwarunkowania przyrodnicze 

 

Przyrodnicze uwarunkowania zewnętrzne miasta Elbląga 

Uwarunkowania zewnętrzne wynikają z położenia geograficznego miasta w stosunku do 
makrostruktur przyrodniczo – funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym. Są także 
elementem i efektem polityki przestrzennej państwa i regionu, szczególnie w jej aspekcie 
przyrodniczym. Istotą tych uwarunkowań jest obiektywne oddziaływanie na przestrzeń 
przyrodniczą miasta Elbląga, lub stanowienie o powiązaniach tej przestrzeni z 
makrostrukturami przyrodniczymi i gospodarczymi. Oddziaływania te mogą mieć charakter 
stymulujący bądź ograniczający rozwój. 

Do głównych przyrodniczych uwarunkowań zewnętrznych miasta Elbląg zaliczono: 
� położenie gminy na styku dwóch wyraźnie odmiennych mezoregionów fizyczno – 

geograficznych (Żuławy Delty Wisły, Wysoczyzna Elbląska), których 
zindywidualizowane cechy tworzą w granicach miasta niespotykaną sekwencję 
wartości przyrodniczych i krajobrazowych; 

� położenie obszaru miasta na skraju nisko położonej równiny deltowej Wisły – jest to 
uwarunkowanie silnie dynamizujące wiele procesów i zjawisk przyrodniczych 
(procesy erozyjne, ruch materii po stoku i jej intensywna migracja, oddziaływanie 
silnych wiatrów, zróżnicowane nasłonecznienie długich stoków, atrakcyjne 
wieloplanowe widoki, oddziaływanie na klimat miejscowy i inne); jednocześnie 
uwarunkowanie to generuje stan stałego zagrożenia powodziowego na części obszaru 
miasta; 

� położenie miasta:  
- w obrębie systemów ekologicznych: regionalnego, krajowego i europejskiego 

(rys. 22, rozdz. 3);  
- w obrębie elementu strukturalnego krajowej sieci ekologicznej ECONET 

Polska - ekologicznego obszaru węzłowego o randze międzynarodowej (Ujścia 
Wisły);   

- przy atrakcyjnym turystycznie szlaku wodnym Zalew Wiślany – Kanał 
Elbląski; 

� położenie w ogólnoeuropejskim systemie powiązań ekologicznych, co warunkuje 
generalne kierunki rozwoju widziane jako szansa i jednocześnie konieczna 
alternatywa w scenariuszach rozwoju; jednym z głównych elementów tego systemu 
jest okołobałtycki zielony pierścień stanowiący strefę osłony ekologicznej Bałtyku; 

� konsekwencje prawne wynikające z ratyfikowanych konwencji i porozumień 
międzynarodowych, których istotą jest rygor stosowania odpowiednich standardów i 
zasad zarządzania środowiskiem. 

 
 

Obszary i obiekty chronione 

Na obszarze miasta Elbląga prawna ochrona przyrody realizowana jest przez następujące 
formy ochrony przyrody (rys. 23, rozdz.3): 

� Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej: powierzchnia całkowita PKWE wynosi 
13 460 ha, powierzchnia parku w granicach miasta Elbląg stanowi 3264 ha – blisko 41 
% obszaru miasta leży w granicach PKWE.; 

� Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód, o szacunkowej 
powierzchni w granicach miasta Elbląg około 1 250 ha;  
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� pomniki przyrody: na terenie miasta Elbląg znajdują się 73 pomniki przyrody - 58 
pojedynczych drzew, 9 grup drzew, 3 pojedyncze głazy i 3 grupy głazów; 
 

 
Obszary i obiekty projektowane do objęcia ochroną 

Rezerwaty przyrody (opis wg planu ochrony PKWE).  

Dolina Kamienicy - projektowany rezerwat leśno-faunistyczny obejmuje kompleks leśny 
między Próchnikiem i Kamionkiem Wielkim, z doliną Kamionki i jej dopływami;  
Dolina Kumieli - projektowany rezerwat obejmuje kompleksy leśne otaczające dolinę rzeki 
Kumieli wraz z jej dopływami i zasilającymi ją zabagnieniami, a także związanymi z nią 
jeziorami - Starym, Martwym i Goplenicą;  
 
Obszar sieci ekologicznej Natura 2000. 
Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) sieci Natura 2000 „Wysoczyzna Elbląska” – 
ochrona typów siedlisk o znaczeniu europejskim (określonych w zał. I Dyrektywy 
Siedliskowej): unikatowych stanowisk niżowych podgórskich łęgów jesionowych oraz 
kwaśnych buczyn i żyznych buczyn. W granicach administracyjnych miasta Elbląg leży 
niewielka część tego obszaru, obejmująca w większości tereny leśne projektowanego 
rezerwatu „Dolina Kamienicy”. 
 
Użytki ekologiczne 

Na obszarze miasta występują licznie tereny o cechach użytków ekologicznych, ich 
identyfikację zawierz plan ochrony PKWE dla części miasta leżącej w granicach parku. Są to 
cztery zbiorniki wodne położone w Próchniku. Dla pozostałej części miasta wskazana jest 
identyfikacja potencjalnych użytków ekologicznych.  

  
Pomniki przyrody 

Na terenie miasta występują inne sędziwe okazy drzew nie objęte dotychczas ochroną. 
Ich znaczenie ekologiczne, krajobrazowe i kulturowe jest bardzo duże. Konieczne jest 
przeprowadzenie inwentaryzacji i oceny stanu tych drzew, stanowiących istotny element 
spuścizny przyrodniczo – kulturowej Elbląga. Wskazane jest objęcie ich ochroną prawną.     
 
 

Zagrożenia środowiska 

Do zagrożeń naturalnych na obszarze miasta Elbląga przyległych zalicza się: 
� zagrożenie powodziowe; 
� zagrożenie erozją wodną gruntów na skarpach i stokach o dużym nachyleniu 

(występuje głównie w strefie zboczy dolinnych Kumieli, Babicy i Danówki); 
� lokalnie potencjalne zagrożenie ruchami masowymi ziemi. 

 

Występujące zagrożenia powodziowe mogą być spowodowane przez: 

� napływ wód zalewowych do rzeki Elbląg w wyniku silnych wiatrów z sektora 
północnego (zagrożone są przede wszystkim obszary depresyjne oraz nisko położone 
nadbrzeża portowe); 

� silny spływ powierzchniowy z Wysoczyzny Elbląskiej w wyniku intensywnych 
opadów, względnie gwałtownych roztopów (zagrożony obszar wzdłuż dolnych 
odcinków Kumieli i Babicy); 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

34 
 

� potencjalne przerwanie tamy na zbiornikach retencyjnych Kumieli (spowodowane 
może być erozją wodną i niewłaściwą konserwacją wałów ziemnych;   

� powodzie wewnątrzpolderowe (nawalne deszcze). 
 

 
Konflikty środowiskowe i przestrzenne 

Główne sytuacje konfliktowe na obszarze miasta to: 

� wzajemna opozycyjność systemów: przyrodniczego i antropogenicznego – treścią tej 
opozycyjności są wzajemne destrukcyjne oddziaływania na struktury (przyrodniczą i 
miasta) oraz stwarzanie ograniczeń w funkcjonowaniu; prowadzi to do: 
- nieracjonalnego zubożenia lub niszczenia struktury i potencjału przyrodniczego; 
- ograniczenia funkcjonowania systemu antropogenicznego (rozwoju 

przestrzennego miasta) wynikającego z cech struktury przyrodniczej; 
� przejawy materialne działalności gospodarczej w obrębie systemu ekologicznego, w 

tym szczególnie w strefie korytarzy ekologicznych Kumieli i Babicy; efektem jest tu 
istnienie elementów antropogenicznych osłabiających funkcjonowanie przyrody 
(patrz: mapa); 

� lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej na terenach zagrożonych 
powodzią, gdzie stopień zagrożenia może rosnąć w przypadku spełnienia się prognoz 
zmian klimatu (wzrost poziomu morza);.  

� lokalnie chaos przestrzenny i ekologiczny jako efekt niewłaściwej gospodarki 
lokalizacyjnej, powodujący degradację cech przyrodniczych i krajobrazowych (na 
przykład miejscami chaotyczna zabudowa w północnej strefie rozwojowej i w rejonie 
Dąbrowy, dyskusyjna pod względem przyrodniczym, tak w aspekcie skali jak i form, 
zabudowa terenów żuławskich).  

� dopływ zanieczyszczeń (w tym szczególnie obszarowych) do wód powierzchniowych, 
co powoduje ich wysokie zanieczyszczenie, intensywne procesy zarastania w wyniku 
eutrofizacji wód stojących lub o małym przepływie, ogólną degradację ekosystemów 
wodnych; 

� lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach, gdzie występują ograniczenia 
wynikające z cech topoklimatu (tereny nie wskazane dla stałego pobytu ludzi);  

� potencjalny wzrost emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz wzrost natężenia 
hałasu wskutek wzrostu ruchu tranzytowego pojazdów na drodze nr 22, po jej 
modernizacji i faktycznym włączeniu w europejski system komunikacyjny;  

� potencjalne zagrożenie degradacją wód w efekcie rozwu funkcji portowej Elbląga;  
� zabudowa hydrotechniczna rzek, powodująca osłabienie ich funkcji tranzytowej w 

systemie ekologicznym miasta.  
Jednym z najważniejszych potencjalnych źródeł konfliktów środowiskowych jest rozwój 

przestrzenny miasta Elbląga, w tym na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 
Elbląskiej (na przykład rejon Dąbrowy) i na terenach żuławskich.  
Należy mieć świadomość, że likwidacja konfliktów istniejących jest realnie ograniczona, 
między innymi ze względu na znaczne już przekształcenie (destrukcyjne) systemu 
przyrodniczego i dominującą rolę funkcji gospodarczych w geosystemie miasta (wynik 
niedoceniania roli przyrody w funkcjonowaniu miasta).  
Należy w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie generowaniu 
potencjalnych sytuacji konfliktowych. 
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Główne problemy dotyczące sfery przyrodniczej miasta Elbląg 

1. Uznanie za najwyższe wartości dla rozwoju miasta Elbląg w szczególności takich cech 
środowiska jak: 
� wysokie walory krajobrazowe, szczególnie w strefie krawędziowej i w strefach 

wzgórz morenowych; 
� zasoby wodne ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych rzek i  zasobów 

użytkowych wód podziemnych; 
� wysoką bioróżnorodność, głównie na terenach parku krajobrazowego i obszaru 

chronionego krajobrazu oraz w strefach korytarzy ekologicznych;    
� potencjał leśny, będący podstawą osłony ekologicznej miasta;  
� relatywnie czyste środowisko jako wartość szczególnie istotną dla rozwoju. 

 
2.  Identyfikacja (na podstawie materiałów RZGW) i ochrona terenów zagrożonych 

powodzią. Realizacja ochrony winna uwzględniać cztery zasadnicze kierunkowe działania 
organizacyjno – przestrzenne: 
� realizacja systemów osłony przeciwpowodziowej w dolnej części miasta; 
� realizacja systemów retencji wód w górnej części miasta; 
� stosowanie odpowiedniej polityki w zagospodarowaniu przestrzennym terenów 

zagrożonych podtopieniami powodziowymi, szczególnie w zakresie polityki 
lokalizacyjnej i użytkowania terenu;  

� optymalne zagospodarowanie (i gospodarowanie) na terenach, gdzie zagrożenie może 
być generowane (tereny zlewni rzek). 

 
3. Zachowanie wszelkiego rodzaju naturalnych zbiorników (oczek) wodnych, zabagnień i 

terenów podmokłych, siedlisk wilgotnych łąk, jako szczególnie ważnych działań w 
zakresie retencji wód – głównie poprzez zapobieganiu ich przesuszaniu i zwiększanie ich 
pojemności retencyjnej zabiegami technicznymi.   

 
4. Kompleksowa ochrona zasobów wodnych, realizacja stref ekotonowych wokół wód,  

zwiększenie zdolności naturalnego retencjonowania wód na terenie  miasta. 
 
5. Ochrona i kształtowanie różnorodności gatunkowej i siedliskowej jako wartości 

stanowiącej jeden z wyznaczników jakościowych rozwoju miasta i wpływającej na jego 
potencjał rozwojowy. Przyjęcie podstawowych kierunków w zakresie ochrony 
bioróżnorodności: 
� zachowanie cennych ekosystemów w mieście,  – między innymi poprzez wpisanie ich 

w urbanistyczne struktury technogeniczne, odpowiednie kształtowanie, w części 
obejmowanie ochroną prawną, 

� ograniczenie możliwości wycinania  drzew i krzewów i likwidacji terenów zieleni, 
� wprowadzanie zadrzewień i urządzanie (pielęgnacja) terenów zieleni, wprowadzanie 

zalesień, 
� chronienie lokalnych rzadkich odmian gatunków uprawnych. 

 
6. Optymalne wykorzystanie jednego z głównych atrybutów rozwoju miasta Elbląg, jakim 

jest atrakcyjny, harmonijny krajobraz większej części jego obszaru. Przyjęcie i realizacja 
ochrony wartości krajobrazowych jako jednego z priorytetowych działań w strategii 
rozwoju (z wykorzystaniem środków budżetowych i pozabudżetowych). 
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7. Optymalne wykorzystanie przyrodniczych uwarunkowań rozwoju rekreacji i turystyki 
specjalistycznej. Sformułowanie atrakcyjnej oferty turystycznej i gospodarczej miasta w 
oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe.  

 
8. Przygotowanie i utrzymywanie tras żeglownych poprzez pogłębianie koryta rzeki Elbląg – 

podczas tych prac uwalniane mogą być duże ilości trujących substancji chemicznych, 
szczególnie siarkowodoru i związków metali ciężkich zdeponowanych w osadach 
dennych. Podobne efekty wywołać mogą prace refulacyjne mające na celu umacnianie 
brzegów i podwyższanie wałów przeciwpowodziowych oraz ruch dużych i szybkich 
statków, np. wodolotów. Zintegrowanie przystani turystycznych z systemem szlaków 
wodnych Delty Wisły i z planowaną międzynarodową drogą wodną Berlin – Kaliningrad. 

 
9. Ochrona gleb przed erozją, efektywne zagospodarowanie słabych gruntów rolnych, 

(zalesienia, alternatywne zagospodarowanie nierolnicze).  
 
10. Kształtowanie optymalnej przyrodniczo - krajobrazowej struktury użytkowania terenu,  

istotnej dla kształtowania warunków życia mieszkańców. 

 
11. Kształtowanie systemu ekologicznego miasta (SEM) w celu poprawy funkcjonowania 

przyrody, między innymi poprzez: 
� kształtowanie i ochronę struktury przyrodniczej terenów SEM i ochronę przed 

zabudową; 
� ochronę harmonijnego krajobrazu (w tym miejskiego krajobrazu przyrodniczo – 

kulturowego, krajobrazu podmiejskiego i wiejskiego); 
� ochronę terenów o cechach rezerwatów przyrody, wprowadzanie innych form ochrony 

indywidualnej; 
� ochronę funkcji łącznikowych korytarzy ekologicznych; 
� ochronę ekosystemów wodnych; 
� ochronę istniejących i wprowadzanie nowych zadrzewień. 

 
12. Podjęcie zintegrowanych działań w kierunku przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, 

głównie w zakresie: 
� ochrony przed powodzią; 
� ochrony wód przed dopływem zanieczyszczeń z terenów rolnych, między innymi 

poprzez realizację ochronnych stref roślinnych wzdłuż wód powierzchniowych; 
� ochrony przed hałasem; 
� przywracania środowiska do właściwego stanu, głównie poprzez rekultywację i 

renowację terenów zdewastowanych; 
� odpowiedniej realizacji gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami; 
� ochrony gleb przed erozją, głównie poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów 

agrotechnicznych i odpowiedniej struktury upraw; 
� odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego w zakresie 

przeciwdziałania poważnym awariom i ich potencjalnym skutkom dla środowiska i 
dla ludzi. 
 

13. Rekultywacja i renaturyzacja zdegradowanych lokalnie terenów (głównie wyrobisk 
poeksploatacyjnych a także dzikich wysypisk). Dotyczy to także terenów 
zdewastowanych,  „bezpańskich” – tak w mieście jak i w obrębie granic 
administracyjnych Elbląga. 
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14. Organizacja powszechnej edukacji ekologicznej społeczeństwa miasta, między innymi 
poprzez realizację przyjaznej dla środowiska polityki przestrzennej i poprzez promowanie 
walorów przyrodniczych.  

 
15. Kreowanie nowej kultury turystycznej przyznającej najwyższy priorytet ochronie 

środowiska (które stanowi fundament rozwoju zrównoważonej turystyki). 
 
16. Przyjęcie i realizacja odpowiednio wysokich standardów w gospodarce przestrzennej na 

obszarach chronionych. Należy do nich zaliczyć między innymi:   
� priorytetową realizację inwestycji infrastruktury ochrony środowiska (systemy 

oczyszczania ścieków i składowania odpadów stałych) na wszystkich 
zagospodarowywanych terenach; 

� realizację przedsięwzięć z uwzględnieniem ochrony krajobrazu jako całości i jego 
poszczególnych elementów, w tym szczególnie zadrzewień, wnętrz krajobrazowych, 
osi widokowych i harmonijnej zabudowy oraz dziedzictwa kulturowego;  

� kształtowanie komfortowych w aspekcie środowiskowym warunków zamieszkania, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony przed uciążliwościami; 

� zachowanie warunków równowagi środowiska przyrodniczego; 
� przywracanie środowiska do właściwego stanu na terenach zdewastowanych i 

zdegradowanych (wyrobiska, wysypiska odpadów); 
� wprowadzenie zadrzewień na terenach najsłabszych gleb, terenach przywodnych oraz 

w strefach zabudowy (także zadrzewień w formie komponowanej);  
� uwzględnienie możliwych preferencji ekonomicznych w przygotowaniu ofert  

zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych; 
�  uwzględnianie w  gospodarowaniu standardów unii europejskiej. 

Ponadto w kategoriach problemów do rozwiązania, a dotyczących sfery 
przyrodniczej miasta Elbląg, należy uwzględnić inne zagadnienia. Są to głównie: 

� Opracowanie analizy zasadności budowy wrót przeciwsztormowych (aspekty: 
ekologiczny i ekonomiczny). Zadanie to jest ujęte w Programie Ochrony Środowiska 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego (jednostką realizującą jest Marszałek 
Województwa). 

� Ocena cech klimatu lokalnego Elbląga (także bioklimatu) w celu określenia warunków 
optymalnej polityki lokalizacji funkcji w przestrzeni miasta. Właściwe rozpoznanie 
uwarunkowań topoklimatycznych może mieć istotny wpływ na społeczne i 
ekonomiczne koszty prowadzenia gospodarki przestrzennej miasta. 

� Rozpoznanie stanu siedlisk leśnych, głównie pod kątem ich zdrowotności, możliwości 
wykorzystania dla organizowania aktywnego wypoczynku, warunków i możliwości 
zalesień (określenie granicy rolno – leśnej).  

� Brak mapy akustycznej miasta Elbląga – wymóg jej opracowania nakłada na starostę 
prawo ochrony środowiska (Art. 118 ustawy). Mapa taka jest niezbędnym narzędziem 
wspomagającym warsztat urbanistyczny, pozwalającym odpowiednio kształtować 
strukturę miasta. 

� Potrzeba realizacji hydrologicznej analizy wariantów optymalnego zagospodarowania 
terenów w zlewniach rzek na terenie miasta, (w ramach kompleksowych działań 
zabezpieczenia  miasta przed zagrożeniem powodziowym i przed podtopieniami). 
Chodzi tu o podobne analizy, jakie wykonano dla zlewni Babicy. 

� Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
(zadanie starosty), zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach – ocenia 
się, że na terenach o znacznym nachyleniu, w pobliżu głębokich dolin i w samych 
strefach dolinnych takie zagrożenie może być możliwe. Przeprowadzenie identyfikacji 
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powinno wyjaśnić dwie kluczowe kwestie – czy zagrożenie występuje i jeżeli tak, to 
jaka jest jego skala. 

� Brak pełnego pokrycia obszaru miasta najnowszą edycją mapy topograficznej w skali 
1 : 10 000 (brak fragmentów wschodnich i zachodnich). Sugeruje się potrzebę 
zainteresowania tym problemem odpowiednie służby geodezyjno – kartograficzne. 

� Potrzeba uzupełnienia koncepcji ESIP o działania kreujące zawartość bazy (tworzenia 
od podstaw niektórych jej elementów w dziale „Środowisko” – na przykład 
rozmieszczenie pomników przyrody, granice zlewni i in.). Należy określić pożądany 
kształt bazy i stworzyć system jej kształtowania „u źródła”, czyli w zespołach 
specjalistów w danej dziedzinie (w tym przypadku przyrodników). Baza powinna byś 
bardziej przyjazna dla korzystającego. Specjalistyczne dla warsztatu geodezyjnego 
oprogramowania są tu istotnym utrudnieniem, nie ułatwiają korzystania z części bazy. 

 
 
 
1.4 Uwarunkowania kulturowo – historyczne  

 

Obszary i zespoły urbanistyczne 

 
Stare Miasto: oparta o lokacyjny plan historyczna zabudowa mieszkalna w 1945 roku została 
zniszczona. Z ruin podniesiono tylko gotyckie budowle monumentalne i kilka kamienic. 
Prowadzona od 1980 roku retrowersja starówki wiernie zachowuje dawny plan urbanistyczny 
i wprowadza nową zabudowę mieszkalną – współczesne domy, których wyraz 
architektoniczny, forma i gabaryty stanowią współczesną wersję kamienicy mieszczańskiej. 
W ramach retrowersji po części zachowuje się, po części przywołuje całe spektrum wartości 
kojarzonych z zespołami staromiejskimi: np. skalę i proporcje zespołu zabudowy i wnętrz 
urbanistycznych, układ i organizację komunikacji, sposób zagospodarowania funkcjonalnego. 
Inwestycje realizują podmioty prywatne, do dzisiaj zbudowano około 200 kamienic na 1/3 
obszaru. Dzielnica pełni funkcje mieszkaniowe, kulturalne i usługowe, mieści też jednostki 
administracji państwowej i kościelnej. 

Brak zabudowy na terenach bezpośrednio położonych przy wschodniej i południowej 
granicy obszaru sprawia, że Stare Miasto jest z tych stron odsłonięte i nienaturalnie 
eksponowane, szczególnie od wschodu. Widok ten jest ahistoryczny, bowiem obszar 
staromiejski od początku zamykały mury obronne, potem narastająca zabudowa 
przedmieść, natomiast od końca XVIII wieku zabudowa nowego centrum miasta, które 
utworzono wokół obecnego Placu Słowiańskiego. 

 

Wyspa Spichrzów: teren położony naprzeciw Starego Miasta, po zachodniej stronie rzeki 
Elbląg, wyodrębniony w połowie XIII wieku jako miejsce składowe, wkrótce także dzielnica 
portowa, od 1580 roku połączona z miastem dwoma mostami. Rzeczywistą wyspą obszar stał 
się w 1626 roku po wykopaniu fosy nowożytnych fortyfikacji. Za fortyfikacjami zostały 
tereny zwane Zawodziem. Na wyspie, już w średniowieczu posiadającej własną sieć ulic, 
znajdowały się spichlerze, domy mieszkalne, place składowe i ogrody. W wieku XVIII 
magazynowa i mieszkalna funkcja obszaru ustąpiła na rzecz wytwórczej. 

W 1945 roku niemal cała zabudowa wyspy, w tym piękne spichlerze nadrzeczne, 
została zniszczona. Obszar obecnie jest zdegradowany przez niemal kompletny brak 
zabudowy i przypadkowe, nietrwałe inwestycje o charakterze gospodarczym. Zachował 
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się eklektyczny dawny kościół menonicki i budynek mieszkalno-przemysłowy przy ul. 
Warszawskiej, budynki szkoły i przedszkola oraz kompleks przemysłowy z przełomu XIX 
na XX wiek przy ul. Szańcowej (MPO) oraz kilka mieszkalnych domów przy ul. Orlej i 
Grochowskiej. 

 

Nowe Miasto: osada położona na wschód od południowej części Starego Miasta, notowana w 
źródłach w początku XIV wieku, prawa miejskie otrzymała w 1347 roku. Zwarty zespół 
urbanistyczny, z własnym systemem obronnym, zasadniczo zawarty był w ramach 
dzisiejszych ulic Hetmańskiej, Giermków, Rycerskiej i Al. Tysiąclecia. W XVII wieku 
ośrodek nowomiejski otoczono nowożytnymi fortyfikacjami tworzącymi wspólny system 
obronny ze Starym Miastem i przedmieściami. Od początku wieku XIX ośrodek podlegał 
przebudowie i przekształceniom związanym z tworzeniem nowego centrum Elbląga. Znalazł 
się w nim m.in. klasycystyczny ratusz (w końcu XIX w. przebudowany na manierystyczny). 
Wygląd dawnej zabudowa tej części miasta, poza wizerunkiem dawnego kościoła 
parafialnego pw. Trzech Króli, prawie nie rejestrowany w materiałach ikonograficznych – nie 
jest znany (nowy kościół powstał w latach 80. XIX wieku. 

Powstała na przestrzeni XIX i na początku XX wieku zabudowa została zniszczona w 
1945 roku; zachowała się tylko kamienica w narożu ul. Giermków i Leszno. Wzniesione 
w latach 50. i 60. XX wieku bloki mieszkalne i wieżowce w dużym stopniu zatarły 
historyczny układ przestrzenny tej części miasta. Plan dawnych ulic powstałych na zrębie 
Nowego Miasta czytelny jest w przebiegu ulic Janowskiej i Giermków. 

 

Przedmieście Północne: obszar leżący nad rzeką na północ od Starego Miasta, przecięty 
wzdłuż dawną Groblą św. Jerzego, głównym traktem prowadzącym do Tolkmicka i 
Królewca. Na wysokości kościoła Bożego Ciała Grobla rozwidlała się na północ (ul. 
Browarna) i północny wschód (ul. Robotnicza), na wschód odchodziła od niej ul. ul. 
Królewiecka: powstały w średniowieczu węzeł komunikacyjny przetrwał do XIX wieku, 
kiedy wzbogaciła go nowo wytyczona ul. Pocztowa. Tereny zachodnie, od początku XIV 
wieku zajmowane przez stocznię i warsztaty rzemieślnicze, miały charakter gospodarczy. W 
odległości ok.1 km od Starego Miasta znalazł się kościół i szpital św. Jerzego (po pożarze w 
jego miejsce wzniesiono kościół pw. Bożego Ciała), W wieku XIX przy ul. Stoczniowej 
powstawały dalsze budowle przemysłowe i fabryczne oraz związane z nimi biurowce (np. F. 
Schichaua po zachodniej stronie ul. Stoczniowej) i siedziby fabrykantów (np. pałacyk 
Neufelda), utrwalające gospodarczy charakter obszaru. Pod koniec tego wieku wytyczono 
nową ulicę – Pocztową, łączącą nowe centrum z Przedmieściem Północnym, czym 
ostatecznie zamknięte kształtowanie planu tej części miasta. Powstała tam wówczas nowa 
zabudowa mieszkalna – eklektyczne kamienice czynszowe oraz kilka budynków szkolnych. 

Obszar obecnie nadal o przewadze funkcji gospodarczych. Z niewielkimi 
przekształceniami zachował się układ przestrzenny (węzeł komunikacyjny na styku ulic 
Stoczniowej, Robotniczej, Królewieckiej i Pocztowej), większość zabudowy 
przemysłowej i budowle użytkowane przez oświatę, zachowały się nieliczne domy 
mieszkalne. 

 
Rejon Placu Słowiańskiego: obszar położony po wschodniej stronie Starego Miasta. 

Dawne przedmieście rozwijało się wzdłuż Grobli Młyńskiej, ważnego traktu idącego od 
Bramy Kowalskiej na wschód, który w rejonie ob. Pl. Konstytucji łączył się z Groblą św. 
Jerzego. W miejscu dzisiejszej ul. Krótkiej już w poł. XIII wieku stał kościół cmentarny św. 
Jakuba, na południe od niego ok. 1319 roku pojawił się zespół kaplicy i szpitala św. Elżbiety. 
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Zabudowa tego rejonu została zniszczona w 1 poł. XVII wieku w związku z budową 
nowożytnych fortyfikacji. Dalszemu przeobrażeniu obszar ten uległ w końcu XVIII wieku po 
zburzeniu średniowiecznych obwarowań. Na zniwelowanym terenie fos i wałów, na osi 
północ-południe założono nowe centrum Elbląga, którego ośrodkiem stał się Nowy Rynek. 
Wokół placu jeszcze w XVIII wieku wzniesiono ratusz (dwukrotnie potem 
przebudowywany), banki, hotele, i inne budowle użyteczności publicznej oraz domy 
mieszkalne. Na terenie fosy założono Wielki Ogród, za północną pierzeją – Ogrody Resursy 
Obywatelskiej i Mieszczańskiej. W zachodniej pierzei w 1831 roku powstał okazały gmach 
poczty zamykający ramy placu. Na wschód wychodziła z niego szeroka ulica, dawna Grobla 
Młyńska, obecnie ul. 1-go Maja. Postępująca do połowy lat 30. XX wieku zabudowa 
zachodnich terenów, stawiana na przedłużeniu staromiejskich ulic, połączyła obszar nowego 
centrum ze Starym Miastem. 

Niemal cała zabudowa placu została zniszczona w 1945 roku oraz przez późniejsze 
rozbiórki (np. gmachy ratusza i kasy oszczędności). Zachował się jedynie budynek poczty i 
fragmenty wschodniej pierzei rynku po obu stronach wylotu ul. 1-go Maja oraz okazała 
kamienica przy ul. Krótkiej. Zachowany jest również plan placu oraz zadrzewienie 
Ogrodów Resurs (ob. park „Planty”). 

 

Dzielnica Osiek: dawna osada zamkowa położona na południe od zamku Starego Miasta, 
od końca XIV wieku zamieszkiwane przez ludność polskiego pochodzenia. Z tego okresu nie 
zachowały się żadne kulturowe formy naziemne. Obszar urbanizowany od poł. XVIII wieku, 
z chwilą daleko posuniętej destrukcji zrealizowanych w 2 ćw. XVII wieku w systemie 
holenderskim ziemnych obwałowań i fos ubezpieczających staromiejskie przedmieścia i 
Nowe Miasto. Kompozycyjną oś przedmieścia tworzy ul. Malborska (d. Grobla Malborska), 
od której na zachód odchodzą ul. Huzarska, Czerniakowska i Zagonowa/ Panieńska , zaś na 
wschód – ul. Hetmańska i Fabryczna, na północy zamyka je Al. Tysiąclecia. Układ 
wytyczonych w XVIII wieku, usytuowanych po wewnętrznej stronie umocnień, ulic 
Czerniakowskiej i Hetmańskiej nawiązuje do gwieździstego planu fortyfikacji, podobnie jak 
przebieg ul. Panieńskiej, która na zachodzie dochodzi do rzeki, na wschodzie łączy się z ul. 
Zagonową. Ulice Zagonowa i Fabryczna znajdują się już na zewnątrz obwałowań, na 
obszarze zwanym dawniej Staromiejskimi Błoniami, na którym wypasano konie należące do 
zamku. Wytyczono je na początku XIX wieku; ich przebieg pokrywa się z zarysem zasypanej 
nowożytnej fosy i zniwelowanych obwałowań. Pierwsze odcinki zwartej zabudowy powstały 
przy północnym wylocie ul. Malborskiej. Obecna zabudowa dzielnicy powstawała od końca 
XIX wieku do lat 30. następnego. Przy ul. Czerniakowskiej, Zagonowej, i Malborskiej (w 
północnym biegu) znajdują się odcinki zwartych pierzei z 3 i 4-kondygnacyjnymi 
kamienicami czynszowe; kilka takich domów stoi przy ul. Panieńskiej. Przy innych ulicach 
większość stanowią domy wolnostojące i robotnicze, parterowe domy z mieszkalnymi 
poddaszami. We wschodniej części lokowano zabudowania przemysłowe. Proces wypełniania 
obszaru zabudową przerwała wojna; do dzisiaj wiele parcel jest niezabudowanych. 

Układ przestrzenny dzielnicy zachował się bez większych zmian. Zachowała się też 
większość zabudowy, szczególnie dużo przy ul. Czerniakowskiej i Fabrycznej. W 
zachodniej pierzei ul. Malborskiej i południowej ul. Zagonowej w latach 50-tych 
wzniesiono kilka domów nawiązujących skalą i podziałami do dawnych kamienic. Przy ul. 
Zagonowej i Fabrycznej, szczególnie Malborskiej nadal wiele parcel jest niezabudowanych 
lub zagospodarowanych bezwartościowymi budyneczkami i pawilonami gospodarczymi, 
handlowymi, garażowymi . 
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Zespół zabudowy zawarty w ramach ulic: Armii Krajowej, Pocztowej, Królewieckiej i 
Winnej. Trzy pierwsze ulice mają tradycje średniowieczne, ul. Słoneczna istniała już w XVII 
wieku, ul. Winna i równoległe do niej ulice Powstańców Warszawy i H. Pestalozziego zostały 
wytyczone na początku XX wieku. W tym czasie powstała tam zwarta zabudowa pierzejowa 
składająca się z okazałych, neostylowych kamienic. 

Większa część dawnej zabudowy nie istnieje, w jej miejsce w latach 60. i 70 pojawiły się 
bloki mieszkalne, występują też liczne pustki. 

 

Zespół zabudowy zawarty pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, J. Bema, S. Żeromskiego i 
A. Mickiewicza. Teren dawnych pól i placów składowych Nowego Miasta. Obszar 
urbanizowany od poł. XIX wieku w związku z budową w 1853 roku linii kolejowej i dworca., 
Ulice Mickiewicza i Żeromskiego ulice wewnętrzne wytyczono w końcu XIX wieku. 
Prostopadłe do nich ul. A. Asnyka, Wojska Polskiego, Ogrodowa, G. Morcinka, wytyczone 
pomiędzy końcem XIX i latami 20. następnego wieku, mają dość regularny plan. Zabudowa z 
tego czasu jest zwarta, pierzejowa, 3- i 4-kondygnacyjna (ul. A. Mickiewicza, Ogrodowa). 
Wolnostojące, wielorodzinne domy mieszkalne znajdują się przy ul. A. Asnyka i S. 
Żeromskiego. Zabudowa tej ostatniej jest niejednolita architektonicznie. We wschodniej 
pierzei usytuowane są budynki użyteczności publicznej – szkoła, szpital w niewielkim parku, 
zajmujące obszerny teren zakłady przemysłowe (częściowo rozebrane na pocz. XXI wieku) 
oraz dwie wille z początku ubiegłego stulecia. W południowym odcinku drugiej pierzei w 
zwartym układzie stoją kamienice czynszowe z końca XIX w.; w północnym – kilkurodzinne 
domy mieszkalne w formie willi z 20. lat XX wieku(w jednej z nich, bardzo okazałej mieścił 
się hotel). Znaczna części obszaru (pomiędzy ul. Wojska Polskiego i A. Asnyka) pozostała 
nie zabudowana do 1945 roku. 

Po wojnie bez zmian zachował się układ przestrzenny i większość historycznej 
zabudowy. Większe ubytki w zabudowie powstały przy ul. A. Mickiewicza i Ogrodowej. 
Nowe domy zrealizowano w skali lokalnej zabudowy (ul. A. Asnyka, Ogrodowa, 
Żeromskiego); przy ul. A. Mickiewicza kilka bloków mieszkalnych z lat 60 stoi w układzie 
„grzebieniowym”. Nieliczne pustki przy ul. Ogrodowej i A. Asnyka. Na niezabudowanym 
terenie pomiędzy ul. Wojska i A. Asnyka rozpościera się ogromny trawnik. 

 

Zespół zabudowy zawarty między ulicami: Grota Roweckiego, 12 Lutego, i Słoneczną 
(wytyczonymi w końcu XIX w.) oraz ul. Kosynierów Gdyńskich (z końca XVII w.). 
Zabudowę pierwszych ulic stanowią wznoszone do lat 20. XX wieku czynszowe kamienice w 
układzie pierzejowym. Wyjątkowo w narożu ul. 12-Lutego i Trybunalskiej znajduje się 
wolnostojący, położony w małym ogrodzie (zdewastowanym) modernistyczny dom 
mieszkalny z l. 20. XX wieku. Przy ul. Kosynierów Gdyńskich stoją dwu- i 
trzykondygnacyjne kamienice czynszowe z końca XIX i początku następnego stulecia 
tworzące odcinki zwartych pierzei. 

Dawna zabudowa zachowana w dużym procencie; największe ubytki przy ul. 
Kosynierów Gdyńskich, szczególnie w pd.-wsch. pierzei (boisko Szkoły Muzycznej) oraz 
przy ul Zielnej, gdzie zabudowę całkiem wymieniono zachowując skalę i linię zabudowy. 
W narożu ul. Trybunalskiej i Słonecznej blok mieszkalny głęboko cofnięty od ulicy i 
pawilony przy ul. 

 

Osiedle Rakowo: zespół urbanistyczny zawarty pomiędzy ulicami: J. Fałata, Jana Pawła II, 
M. Beniowskiego, Pionierską,  Cichą i Żeglarską. Osiedle wytyczono i wzniesiono w latach 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

42 
 

1924-1941 staraniem towarzystwa Elbinger Heimstätten. W zachodniej części obszaru 
założono park (ob. im. M. Kajki) wielkości ok. 9,5 ha. ze stawami i ogrodem różanym. Układ 
ulic dostosowano do wschodniej krawędzi parku; szczególnie nieregularnie zarysowano sieć 
ulic w południowo-zachodniej części osiedla (ul. J. Fałata, Cicha, Urocza, Żeglarska, 
Owocowa). We wschodniej części osiedla zabudowa ma charakter małomiasteczkowy: 
wielorodzinne, piętrowe kamieniczki zdobi skromny detal eklektyczny, stoją szeregowo, 
połączone bramami prowadzącymi na ogrodowe zaplecze (ul. Cicha, J. Fałata, Żeglarska). W 
północnej części osiedla, z centralnie usytuowanym tzw. Osiedlem Marynarzy, 
zrealizowano modną i popularną wówczas ideę osiedla-ogrodu. Domy są położone w 
ogrodach, parterowe z mieszkalnym poddaszem, nakryte dwuspadowymi dachami, szczytem 
ustawione do ulicy (Osiedle Marynarzy, ul. Kajki, Lubartowska, Bohaterów Westerplatte). 
Wznoszono także wolnostojące wielorodzinne budynki: piętrowe wille (ul. Kajki), bloki z 
dekoracją architektoniczną (Cicha, J. Fałata, Pionierskiej – np. d. schronisko młodzieżowe z 
bramą, stojące na osi tej ulicy) i skromne bloki z lat 30. przy ul. Pionierskiej, J. Fałata, 
Krzyżanowskiego i Kajki. Śródmiejski charakter ma zabudowa tworząca narożnik ulic Cichej 
i Płk S. Dąbka –w zwartym układzie stoją tam dwupiętrowe kamienice tworząc odcinki 
pierzei. 

Układ przestrzenny i niemal cała zabudowa zachowane są bez zmian. Nieliczne 
rozbudowy i przebudowy oraz kilka współczesnych budynków przy ul. Krzyżanowskiego, 
Żeglarskiej i M. Beniowskiego, generalnie zachowujących skalę architektury, nie 
zniekształciło wyrazu architektonicznego osiedla. Szczególnie dobrze zachowana i 
utrzymana jest południowa część osiedla z Osiedlem Marynarzy. 

 

Osiedle Kopernika: zespół urbanistyczny obejmujący ulice: Królewiecką, M. Kopernika, K. 
Szymanowskiego, K. Norwida, F. Chopina, S. Moniuszki i M. Skłodowskiej-Curie. 
Wytyczony i zrealizowany w latach 1924-1941 staraniem towarzystwa Elbinger Heimstätten. 
Domy są wolnostojące; początkowo dominowały kilkurodzinne, w ostatnich realizacjach 
przeważały wielorodzinne bloki. Usytuowane są w ogrodach: większych przy ul. Kopernika i 
S. Moniuszki, małych przy ul. F. Chopina i K. Szymanowskiego. Zabudowa jest 
niejednorodna: od budynków ze skromnym historyzującym detalem po bezstylowe bloki. 

Dobrze zachowany układ przestrzenny i zabudowa ulic, starannie utrzymane, są 
reprezentatywne dla całego budownictwa mieszkaniowego o podwyższonym standardzie z 
okresu niezwykle ożywionej działalności budowlanej w Elblągu. Przebudowy są nieliczne 
i zachowują charakter architektury; u zbiegu ulic F. Chopina i M. Skłodowskiej-Curie 
postawiono duży pawilon handlowy. 

 

Osiedle Zatorze: dzielnica mieszkaniowa o charakterze kolonii, położona za torami 
kolejowymi na południowy wschód od Osieka, pomiędzy ulicami Malborską, Skrzydlatą, A. 
Fredry i Olkuską. Założona ok. 1920 roku, jeszcze w 1945 roku nie w pełni była zabudowana; 
z tego też powodu plan dzielnicy do dziś wyrysowany jest tylko częściowo i nie jest 
wypełniony zabudową. Przy ul. A. Fredry i Narciarskiej powstały powtarzalne dwupiętrowe, 
wielorodzinne, wolnostojące domy mieszkalne ustawione w układzie pierzejowym; w latach 
30. wzniesiono tam gmach szkolny. Zabudowę ulic Kilińskiego, Idzikowskiego, 
Mielczarskiego, Łódzkiej, Olsztyńskiej, Kieleckiej, Łomżyńskiej i Olkuskiej stanowią 
jednorodne architektonicznie 1,5-kondygnacyjne, kryte dwuspadowymi dachami szeregowe 
domy jednorodzinne usytuowane w ogródkach. 
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Zespół przekształcony jest w małym stopniu (nowe wystawki okienne w dachach, 
ganki, rozbudowa domów do wnętrza ogrodów) i uzupełniony pojedynczymi domami z 
płaskimi dachami, zachowującymi skalę. Dobrze zachowany układ przestrzenny i 
zabudowa ulic są reprezentatywne dla całego budownictwa mieszkaniowego o niższym 
standardzie z okresu niezwykle ożywionej działalności budowlanej w Elblągu. Pomiędzy 
ul. Łódzką i Kilińskiego w latach 70. powstał zespół sześciu wieżowców i pawilon 
handlowy, w latach 80 – kilka bloków mieszkalnych. Na placu przy ul. Kieleckiej w końcu 
lat 80. stanął przeniesiony z Nowej Cerkwi ryglowy kościół z pocz. XIX wieku. Część 
obszaru dzielnicy nadal nie jest zabudowana. 

 

Osiedle Zawodzie: dzielnica położona na zachód i północ od fosy Wyspy Spichrzów. W 
średniowieczu były to tereny miejskich ogrodów i pól. Obszar zurbanizowany w latach 20. 
XX wieku na nieregularnym układzie ulic. Przebieg ul. Stawidłowej prawdopodobnie 
powtarza bieg trasy drogi dojazdowej do pół, dopasowanej do układu fosy nowożytnych 
fortyfikacji. Zabudowę ulic Grochowskiej i Freta tworzą głównie wolnostojące mieszkalne 
domy dwu- i kilkurodzinne oraz nieliczne obiekty przemysłowe z lat 20. i 30. XX wieku. 

Układ przestrzenny i większość zabudowy zachowane; liczne zniekształcające 
przebudowy i nowe budownictwo nie trzymające linii regulacyjnych. W końcu lat 90. 
przy ul. Orlej i na zachodnim skraju terenu wzniesiono dwa zespoły domów mieszkalnych 
o przeskalowanych, dużych gabarytach i bryłach. 

 

Zespół zabudowy zawarty pomiędzy ulicami: Modlińską, Gdyńską, Szucha i 
Piłsudskiego, stanowiący fragment Osiedla Zakrzewo. Osiedle o charakterze kolonijnym 
zbudowane w latach 20. i 30. XX w. w ramach wielkiego programu socjalnej budowy 
mieszkań dla uboższej części mieszkańców miasta. Regularny plan wytyczono od jednego 
rzutu projektując duże parcele z ogrodami – realizując tym ideę „zdrowego” miasta. Całą, 
dwurodzinną zabudowę wzniesiono w formie parterowych domków z dwuspadowymi 
dachami, skierowanych szczytem do ulic, z zamieszkałymi poddaszami. 

Układ przestrzenny i zabudowa zachowane dobrze, liczne rozbudowy idące w głąb 
parcel i przebudowy dachów utrzymane w skali i charakterze. Zachodnia część osiedla 
uległa daleko idącym przeobrażeniom poprzez wprowadzenie nowej zabudowy. 

 

Zespół Kumieli (kanał Nowej Kumieli): zespół hydrotechniczny dostarczający z 
okolicznych wzgórz miastu wodę, zagospodarowywany od poł. XIII do XX wieku. Po 
wtłoczeniu w koryto kanału wody rzeki Kumieli zaopatrywały mieszkańców w wodę pitną, 
napełniały fosy i były źródłem energii urządzeń przemysłowych. Źródła rzeki znajdują się w 
Lesie Rakowieckim leżącym na południe od miasta. Poniżej Jegłownika rzeka przepływa 
jezioro Goplanica, w parku Bażantarnia łączy się ze Srebrnym Potokiem (zw. też Dziką 
Kumielką), płynie pd. skrajem dzielnicy Stawiska, po przekroczeniu ul. Kopernika wody 
wodospadem wpadają do doliny i w sztucznym korycie, na wysokości ul. Toruńskiej, ujęte w 
ciąg kaskad, wpływają do Parku Dolinka, płyną naturalnym, starym korytem, skręcają na 
południe przecinając ulice Górnośląską, Oliwską, Kwiatową i dalej płyną po wschodniej 
stronie parku Traugutta. Następnie kanał przecina ul. J. Bema i między ul. S. Wyspiańskiego i 
Chocimską, kieruje się na zachód, wody opływają tu teren szpitala przy ul. Zw. 
Jaszczurczego, przecinają ul. Grunwaldzką, płyną po wschodniej stronie ul. Fabrycznej, 
równolegle do wschodniej strony ul. Malborskiej, wzdłuż ul. Junaków i na koniec wpadają do 
rzeki Elbląg na wysokości ujścia rzeki Tiny. Wzdłuż rzeki/kanału znajduje się wiele urządzeń 
przemysłowych i hydrotechnicznych. 1/. młyn w Dąbrowie z 1828 r. o średniowiecznych 
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tradycjach (nie zachowany), 2/. leżąca w pobliżu papiernia (nie zachowana), 3/. kuźnica 
położona na płn. od mostu na szosie królewieckiej, 4/. most na szosie królewieckiej, 5/. młyn 
olejowy (w ruinie), 6/. młyn, tzw. Leśne Oko, 7/. zespół młyna położony przy ul. Kościuszki, 
8/. most na ul. Kościuszki, 9/. basen, 10/. kaskady w Parku Dolinki, 11/. wielka grobla, 12/. 
most na ul. Górnośląskiej, 13/. most na ul. Bema, 14/. most na ul. Wyspiańskiego, 15/. most 
na ul. Zw. Jaszczurczego, 16/. most na ul. Polnej, 17/. most na ul. Grunwaldzkiej, 18/. most 
kolejowy, 19/. most na ul. Fredry, 20/. most na ul. Kilińskiego, 21/. most pomiędzy ul. 
Malborską i Junaków, 22/. Młyn I przy ul. Traugutta, 23/. Młyn II przy ul. Traugutta. 

 

 

Historyczne ciągi komunikacyjne (wnętrza publiczne) 

Ul. Artyleryjska: wytyczona w ramach niewielkiego osiedla i zabudowana w latach 20, w 
okresie dynamicznego rozwoju demograficznego i przestrzennego miasta. Zabudowa ulicy 
jest powtarzalna – wolnostojąca, domy dwurodzinne, parterowe, usytuowane w ogrodach. 

Zachowany układ przestrzenny i architektura; przekształcenia zabudowy utrzymują 
skalę i charakter domów. 

 

Ul. Generała Józefa Bema: trakt wytyczony w średniowieczu, źródłowo znany od 1319 
roku, oś dawnego Przedmieścia Wschodniego z położonym na nim szpitalem i kaplicą św. 
Jerzego. Jego zachodnia część utrzymała nazwę Grobli św. Jerzego, wschodnia natomiast 
otrzymała nazwę ul. gen. J. Bema. Historyczna zabudowa ulicy powstała w 4 ćw. XIX wieku 
i w 20. i 30. latach XX wieku. Jest zróżnicowana architektonicznie: składa się nań kilka willi 
położonych w niewielkich parkach, cofnięte od ulicy kamienic, później (1889 r.) powstały 
tam zakłady mleczarskie i w ślad za nimi kamienice czynszowe tworzące odcinki pierzei, 
wolnostojące wielorodzinne, jedno- i dwupiętrowe domy mieszkalne oraz dwa zespoły szkół. 

Dawna zabudowa ulicy, jej układ i charakter w dużym stopniu zachowały się. We 
wschodniej części północnej pierzei znajduje się współczesny blok mieszkalny; w latach 
90. przy kościele św. Jerzego powstał związany z nim konstrukcyjnie budynek klasztoru 
mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji. 

 

Ul. Browarna: wykształcony w średniowieczu trakt stanowi kontynuację traktu idącego ze 
Starego Miasta przez historyczne Przedmieście Północne do majątków i wsi miejskich oraz 
do Tolkmicka i Królewca. Pod nazwą ul. Browarnej wyłania się za kościołem pw. Bożego 
Ciała (północno-wschodnie odgałęzienie to obecna ul. Robotnicza). Ulica od początku miała 
funkcję komunikującą miasto z położonymi przy niej obiektami gospodarczymi (place 
składowe drewna; w XVI wieku u jej północnego wylotu powstał tzw. Browar Angielski, 
dzisiejsze Elbrewery). Gospodarczy sposób zagospodarowania ulicy w XIX wieku w dużym 
stopniu ustąpił zabudowie mieszkalnej. Historyczna zabudowa ulicy, powstała w końcu XIX i 
na początku XX wieku, jest zróżnicowana: występują przy niej odcinki zwartych pierzei z 
dwupiętrowymi kamienicami, wolnostojące wielorodzinne domy mieszkalne, kilka 
jednopiętrowych willi oraz zakłady przemysłowe. W południowym odcinku ulicy odchodzą 
od niej na zachód, do rzeki, trzy krótkie równoległe uliczki: Niska, Pływacka i Dolna, 
wytyczone po poł. XVI wieku i zabudowane pod koniec XIX stulecia. 

Historyczna zabudowa ul. Browarnej oraz odchodzących od niej uliczek Niskiej, 
Pływackiej i Dolnej zachowana jest w dużym procencie, szczególnie zachodnia pierzei ul. 
Browarnej (w latach 90-tych pojawił się w niej współczesny blok mieszkalny). Zachowane 
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zakłady piwowarskie i inne oraz bazy transportowe utrzymały jej częściowo gospodarczy 
charakter. Występuje tu również substandardowa zabudowa (głównie gospodarcza) i 
niezabudowane parcele. 

 

Ul. Grunwaldzka: trakt wykształcony po wzniesieniu Bramy Pasłęckiej w 1636 r. w 
rejonie dzisiejszego Pl. Grunwaldzkiego (wchodzącej w skład systemu nowożytnych 
fortyfikacji). Ulica wytyczona została w około połowy XIX w. okresie budowy kolei żelaznej 
i dworca kolejowego. Powstająca na przestrzeni kilkudziesięciu lat zabudowa ulicy (k. XIX – 
l. 30. XX w.) jest zróżnicowana pod względem funkcjonalnym i architektonicznym. 
Południowa pierzeja w głównej mierze zagospodarowana jest obiektami przemysłowymi 
(kompleks zakładów produkcji lokomotyw Schichau’a), obiektami i terenami kolejowymi i 
składowymi. W zachodnim odcinku pierzei północnej, w pobliżu dworca kolejowego, w 
końcu XIX wieku uformowała się zwarta pierzeja jednych z bardziej reprezentacyjnych 
kamienic czynszowych w Elblągu. Powstało tam również kilka domów typu willowego. 
Wielkomiejski charakter ulicy kończył się na ul. S. Żeromskiego. We wschodnim odcinku 
ulicy (za dworcem kolejowym), aż do jej wylotu, wzniesiono w latach 20. i 30-tych parterowe 
i piętrowe wolnostojące, kilkurodzinne domy oraz wielorodzinne bloki. Ten typ zabudowy 
pojawił się także za terenami składowymi po południowej stronie ulicy. Kilka parcel 
niezabudowano: na przeciw dworca kolejowego, zaś przy willi w narożu z ul. S. Żeromskiego 
urządzono związany z nią niewielki park. 

Ulica utrzymała przemysłowo-mieszkalny sposób zagospodarowania. Zachowała się 
większość historycznej zabudowy. Hale zakładów Schichau’a w końcu XX wieku 
zaadaptowane zostały na centrum handlowe. U zachodniej nasady północnej pierzei pojawił 
się po wojnie zespół wieżowców i pawilon handlowy. 

 

Ul. Kolejowa i Sadowa: wytyczone w latach 20. XX w., w okresie dużych inwestycji 
mieszkaniowych w mieście. Położone w odległej od centrum południowej, mieszkaniowej 
dzielnicy miasta, jak w innych rejonach o powtarzalnych składnikach struktury przestrzennej 
– z regularna siecią ulic z podobną zabudową; wolnostojące, dwurodzinne, parterowe domy 
usytuowane są w ogródkach. 
Stan zachowania dobry, zaistniałe przebudowy nie zniekształcają, jak w okolicy, układu ulicy 
i architektury domów. 
 

Ul. Królewiecka: dawny średniowieczny trakt. Do połowy XIX wieku zabudowa sięgała do 
ul. Nowowiejskiej, dalej usytytuowane były grunty majątków ziemskich. Obecna mieszkalna 
zabudowa tej długiej ulicy wznoszona była pomiędzy końcem XIX wieku i 40. latami 
ubiegłego stulecia. W dolnym, zachodnim odcinku ulicy, pomiędzy ul. Robotniczą i pl. K. 
Jagiellończyka, w zwartym układzie pierzejowym w końcu XIX i pocz. XX wieku 
postawiono duże, czynszowe kamienice, gmach szkoły oraz monumentalne zabudowania 
fabryki cygar. Na początku dalszego, wschodniego biegu ulicy znalazł się krótki odcinek 
zwartej zabudowy pierzejowej. Dalej w latach 20. i 30 sytuowano wolnostojące 
wielorodzinne domy, budynki w typie willowym i publiczne gmachy (obecnie policji i szkoły 
zawodowej). U wylotu ulicy wzniesiono zespół budynków koszarowych. 

Na początku lat. 60. rozebrano fragmenty zabudowy dla stworzenia przestrzeni placu K. 
Jagiellończyka. Po zachodniej stronie wzniesiono kilka bloków mieszkalnych; fragmenty 
pierzei pozostały niezabudowane. Pozostała historyczna zabudowa ulicy w większości jest 
zachowana. 
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Ul. 1-go Maja: dawny średniowieczny trakt idący ze Starego Miasta (z Bramy Kowalskiej) 
na wschód, zwany Groblą Młyńską, łączący się z Groblą św. Jerzego w miejscu obecnego 
Placu Konstytucji. Mniej więcej w środkowym biegu ulica przecięta jest ul. Hetmańską, 
wytyczoną w czasie rozmierzania Nowego Miasta. Reprezentacyjna ulica miasta z okresu 
przebudowy i tworzenia w końcu XVIII wieku nowego centrum z budynkami banku, sądu i 
kamienicami mieszczańskimi. Zwarta, pierzejowa zabudowa ulicy powstała 2 poł. XIX i 
pierwszej tercji XX wieku; najstarszy dom, Moritza Schmidta, pochodzący z ok. 1800 roku, 
usytuowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Hetmańską, poza terenem dawnego śródmieścia. 
Perspektywę ulicy od wschodu zamykał kościół św. Anny z początku XX wieku, zbudowany 
w miejsce XVI-wiecznej świątyni oraz gmach gimnazjum realnego (ok. siedziba Urzędu 
Miasta). 

Duża część zabudowy została zniszczona w końcu II wojny światowej i później. 
Zachowała się dwa odcinki północnej pierzei i zachodni odcinek południowej; we wschodnim 
w latach 60. zniszczone domy zastąpił blok mieszkalny, cofnięty od dawnej linii zabudowy. 
Również po wschodniej stronie, za ul. Hetmańską, powstały modernistyczne bloki i pawilony. 
W środkowym biegu ulicy urządzono skwery. 

 

Ul. Robotnicza: fragment średniowiecznej drogi idącej ze Starego Miasta przez historyczne 
Przedmieście Północne na północ. Początkowy jej odcinek nosi dzisiaj nazwę ul. 
Stoczniowej. Za kościołem pw. Bożego Ciała ulica skręca na płn.-wschód (odgałęzienie idące 
na północ to obecna ul. Browarna) i tam przyjmuje nazwę ul. Robotniczej. Trakt powstał dla 
obsługi komunikacyjnej znajdujących się na północ od Starego Miasta obiektów 
gospodarczych (np. zespół średniowiecznych cegielni położonych na wschód od kościoła 
Bożego Ciała). Przez stulecia słabo zagospodarowana, miała charakter gospodarczy z luźno 
rozrzuconą zabudową mieszkalną. Obecne zainwestowanie ulicy postępowało od końca XIX 
do połowy lat 30. XX wieku. Zabudowa tej długiej ulicy jest niejednolita. Składa się z 
kamienice czynszowe uformowanych w kilka zwartych odcinków pierzei, wolnostojących w 
szeregowym układzie, wielorodzinnych, piętrowych budynków mieszkalnych. Znajduje się 
przy niej kilka gmachów szkolnych i budynek kościoła. W końcowym biegu ulicy luźno 
uszeregowane i cofnięte w głąb ogrodów domy nadały jej charakteru podmiejskiego. Część 
parcel do 1945 roku pozostała niezabudowana, w tym plac targowiska. 

Zachowała się niewielka ilość dawnej zabudowy. W miejsce kościoła z lat 20. XX w., 
rozebranego w latach 80., stoi nowy budynek kościoła. W środkowym biegu ulicy po 
wschodniej stronie na wysokości ul. Pionierskiej, w latach 70. wzniesiono grupę 
wieżowców; w środkowym północnym odcinku w latach 90. powstało wiele 
współczesnych budynków mieszkalnych nie harmonizujących z dawną architekturą i 
zakłócających porządek urbanistyczny. 

UWAGA: z powodu znacznych przekształceń zabudowy ulica jako wnętrze 
urbanistyczne utraciła walory architektoniczne i estetyczne. 

 

Zespoły zabudowy 
1.  Zespół kościoła bł. Doroty przy ul. Rawskiej: złożony z przeniesionego z Kaczynosa 

XVIII-wiecznego kościoła w konstrukcji szachulcowej, oraz budynku plebani, dawnego 
chłopskiego dworu z Królewa z 2 poł. XVIII wieku, również przeniesionego w 1987 roku 
do Elbląga, ustawionych na obszernej parceli obsadzonej zielenią. 
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2.  Zespoły dworskie:  
a. dwór przy ul. B. Chrobrego 10  
b. dwór przy ul. Częstochowskiej 5 
c. dwór przy ul. Marymonckiej 5 
d. dwór przy ul. H. Poświatowskiej 1 
e. dwór przy ul. St. Witkiewicza 7 
f. dwór przy ul. Witkiewicza 8 
g. dwór przy ul. St. Witkiewicza 31 

3.  Zespół koszar piechoty pomiędzy ulicami: K. Pułaskiego, Orężną, Kiedrzyńskiego i 
Saperów: zespół wolnostojących gmachów zgrupowanych wokół placu ćwiczeń, 
wzniesiona po 1912 r. Budynki o klasycyzujących formach, różnej wielkości – 2 i 3-
kondygnacyjne, obecnie użytkowane przez „miasteczko szkolne”. 

4.  Zespół koszar przy ul. Królewieckiej: usytuowane wzdłuż ulicy długie, wolnostojące, 
dwupiętrowe proste bryły bez detalu architektonicznego. W kompleksie znajduje się 
niewielki budynek wzniesiony z drewnianych „cegieł”. Za pierzejowa zabudową 
rozciągają się częściowo zabudowane tereny wojskowe. 

5.  Zespół budynków fabryki lokomotyw F. Schichaua zawarty pomiędzy ul. Grunwaldzką, 
Skrzydlatą, torami kolejowymi i Kumielą. Na zainwestowanym w latach 1869 do 1912 r. 
terenie znajdują się kilkanaście budynków, w tym trzy wielkie hale i biurowiec. Związane 
z produkcją budynki miały historyzujące formy i detal architektoniczny. 

6.  Zespół dawnej stoczni F. Schichaua: kompleks przemysłowy styczny od północy ze 
Starym Miastem, obejmujący tereny dawnej stoczni, wielu fabryk i warsztatów, zajmujący 
obszar pomiędzy rzeką Elbląg, ul. Stoczniową, Wałami Staromiejskimi i ul. Hożą. 
Wznoszony od 1837 r. po pierwsze lata XX w., założony na własnej sieci ulic, składa się z 
kilkudziesięciu budynków produkcyjnych i dwóch potężnych biurowców przy ul. 
Stoczniowej. 

7. Zespół budynków przy ul. J. Dąbrowskiego – zespół domów wraz z zabudową 
gospodarczą z lat 30. XX w.  

 
Zespoły zieleni 

Obok walorów kulturowych zespołów urbanistyczno-architektonicznych miasto posiada 
znacznej wartości walory krajobrazowo-przyrodnicze. Reprezentuje je zorganizowana zieleń 
miejska pojawiająca się w Elblągu około połowy XIX wieku oraz zieleń pocmentarna: 

1. Park Bażantarnia – najstarszy z zachowanych. Początkowo dworski, założony w 1811 r., 
w 1882 r. został przejęty przez miasto. Na północnym skraju parku w 1914 r. urządzono 
mały amfiteatr i postawiono muszlę koncertową, przy zajeździe Vogelasang założono 
zieleniec z tarasami. Park o charakterze leśnym, dobrze zachowany. 

2. Park „Planty” (d. Resursy Obywatelskiej, zw. Casino Garten i Resursy Mieszczańskiej) 
– założony w 1846 r. za nieistniejącą już zabudową północnej pierzei pl. Słowiańskiego. 
Po stronie zachodniej stykał się z parkiem Resursy Mieszczańskiej, założonym w 1848 r. 
W 1948 r. oba parki połączono, z trzech stron (wyjąwszy południową) obcięto ich granice 
na rzecz przeorganizowania sieci komunikacyjnych. Zachowała się większość nasadzeń i 
układ trawników pomiędzy alejkami. 

3. Park „Modrzewie”, powstał między 1903 i 1906 rokiem w miejscu trzech majątków z 
wykorzystaniem ich układów i starodrzewia, jako otulina wspaniałej willi elbląskiego 
przemysłowca Carla Ziese’go. Położony w północno-zachodniej części miasta, jeszcze do 
lat 70 XX w. słabo zasiedlonej zabudową typu wiejskiego. Po 1945 r. rozebrano willę, w 
miejscu ujeżdżalni wzniesiono halę sportową. Obecnie park sąsiaduje z największym w 
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mieście, wielkopłytowym osiedlem mieszkaniowym „Zawada”. Zachowały się jego 
granice, nasadzenia, układ przestrzenny i komunikacyjny. 

4. Park im. M. Kajki – powstał w latach 1924-1928 poza obszarem zwartej zabudowy 
miejskiej. Założony pomiędzy obecnymi ul. M. Kajki, J. Fałata i Cichą połączony był z 
równolegle wznoszonym miastem-ogrodem, Osiedlem Marynarzy. W pierwszej fazie 
powstała część południowa – Mały Ogród Różany, później północna – Duży Ogród 
Różany, na koniec jego przedłużenie na północ do ul. J. Piłsudskiego. Park miał charakter 
terenu zielonego z nasadzeniami i wykorzystywał naturalny ciek wodny. Po 1945 r. 
zmniejszyły się granice parku i nastąpiła dekompozycja zieleni przez nowe nasadzenia i 
przebudowę układów wodnych. 

 

Cmentarze 

Z siedemnastu historycznych cmentarzy Elbląga czynne są dwa przy ul. Agrikoli. 
Najstarsze z zachowanych związane były z istniejącymi dotąd kościołami: pw. Bożego Ciała 
przy ul. Robotniczej (1601 r.) i podominikańskim pw. NMP przy ul. Kuśnierskiej (1620 r.). 
Większość pozostałych zakładały gminy wyznaniowe w XIX i na początku XX w., głównie 
protestanckie i ewangelickie. Z reguły były to niewielkie założenia na planach prostokąta z 
układami alej wyznaczających kwatery grzebalne. Nekropolie ogólnie zachowane są źle – w 
najlepszym stanie znajduje się zieleń i układy kwater. Tylko na pięciu cmentarzach znajdują 
się jeszcze nieliczne nagrobki i mogiły (np. ewangelicki z ok. 1910 r. przy ul. J. 
Bema/Sadowej; katolicki z 1907 r. przy ul. Podgórnej; protestancki i ewangelicki przy ul. 
Sadowej, oba z 1910 r.). Na terenie cmentarzy zachowały się też historyczne kościoły (ul. 
Kuśnierska – pw. NMP, ul. Robotnicza – pw. Bożego Ciała, ul. Podgórna – pw. św. 
Wojciecha, ul. Obrońców Pokoju – pw. św. Piotra i Pawła), kaplice (ul. Sadowa, ul. 
Traugutta, ul. Obrońców Pokoju) i mury ogrodzeniowe (ul. Kuśnierska, ul. Obrońców 
Pokoju) i bramy (ul. Kuśnierska, ul. Sadowa, ul. Obrońców Pokoju). 

Część cmentarzy zamieniona jest w skwery miejskie (żydowski z II poł. XIX w. przy ul. 
Browarnej; ewangelicki z XVII w. przy ul. 3 Maja; ewangelicki/menonicki z XVI w. przy ul. 
Traugutta; wielowyznaniowy z 1601 r. przy ul. Robotniczej; katolicki z 1905 r. przy ul. 
Szarych Szeregów) albo tereny zielone (np. ewangelicki z ok. 1890 r. przy ul. Obrońców 
Pokoju i wielowyznaniowy z 1909 r. u zbiegu ulic Robotniczej, Płk. S. Dąbka i J. 
Piłsudskiego). 

 

 Zasoby dziedzictwa kulturowego miasta Elbląga obrazuje rysunek nr 24 w rozdziale 3. 
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2. ANALIZA SWOT 
 
Mocne strony 
 
� skupienie ważnego potencjału transportowego, liczącego się dla poprawy spójności 

społeczno – gospodarczej i ekonomicznej województwa warmińsko – mazurskiego; 
Elbląg położony jest na multimedialnym węźle transportowym, w którym schodzą się 
drogi kołowe o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, drogi kolejowe 
oraz drogi wodne: śródlądowe i morskie; 

� atrakcyjne położenie na skrzyżowaniu lądowych tras międzynarodowych via hanzeatica – 
wzdłuż wybrzeża Bałtyku i ekspresowej drogi z portów Gdańska i Gdyni przez Warszawę 
do Lwowa i Odessy; 

� istnienie w centrum miasta atrakcyjnie położonych obszarów własności komunalnej o 
ekstensywnym wykorzystaniu; stanowią one atrakcyjną rezerwę dla funkcji 
centrotwórczych oraz śródmiejskiego mieszkalnictwa; 

� duże kompleksy leśne położone na stokach Wysoczyzny tworzące bardzo atrakcyjne 
warunki dla rozwoju osiedli peryferyjnych „zielonego Elbląga”; 

� atrakcyjna, urozmaicona rzeźba terenu strefy krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej; 
atrakcyjny układ głęboko wciętych dolin rzecznych, pełniących bardzo ważną rolę 
krajobrazową i rolę korytarzy ekologicznych w systemie ekologicznym miasta; bardzo 
wysoki potencjał widokowy znacznej części miasta z wieloplanowymi widokami na 
odległość przekraczającą nawet 30 km; 

� występowanie cennych podsystemów przyrodniczych o cechach kwalifikujących je do 
objęcia ochroną prawną; 

� dysponowanie atrakcyjnymi terenami pod nowe inwestycje wraz z dogodnymi warunkami 
dla angażowania się kapitałów zewnętrznych 

� przekształcanie dawnych terenów przemysłowych i wojskowych, szczególnie położonych 
w śródmieściu i dzielnicach centralnych, na kompleksy usługowe; 

� duży udział w przestrzeni miasta terenów o najwyższych wartościach przyrodniczych o 
randze ponadlokalnej, objętych ochroną prawną (park krajobrazowy, obszar chronionego 
krajobrazu) oraz projektowanych lub proponowanych do objęcia ochroną (specjalny 
obszar ochrony siedlisk Natura 2000, rezerwaty przyrody) – stanowi  to wykładnię dużego 
potencjału przyrodniczego miasta;   

� zachowanie cennych zabytków kultury materialnej oraz odbudowa tożsamości zespołu 
Starego Miasta poprzez trwający od 1980 r. proces retrowersji (poprzedzony 
kompleksowymi badaniami archeologicznymi i architektonicznymi); 

� działanie licznych obiektów kultury, sportu i rekreacji, w tym: Teatru Dramatycznego, 
Muzeum, Biblioteki, Galerii El, Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej 
„Światowid”, w budowie kryte lodowisko i hala widowiskowo-sportowa; 

� stale rosnące zbiory muzealne i efekty prac badawczych prowadzonych na Starym 
Mieście, stanowiącym największy w Europie poligon archeologii miast średniowiecznych; 

� potencjalne możliwości przywrócenia walorów kulturowo-historycznych zespołowi 
Starego Miasta i Wyspy Spichrzów, w tym prestiżowym przestrzeniom publicznym 
Rynku i bulwarów nad rzeką Elbląg; 

� zachowane kamienice mieszczańskie o znaczących walorach architektonicznych z       
XIX w., które wkomponowane w nową zabudowę mogą stanowić ważny akcent 
kulturowy, podkreślający odrębność krajobrazu miasta; 

� działanie 4 wyższych uczelni kształcących ponad 7 tys. studentów, w tym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej i trzech uczelni prywatnych.  
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� dobrze rozwinięta sieć transportu zbiorowego, w tym rozwijana w ostatnich latach sieć 
tramwajowa; 

� stała poprawa dostępności Elbląga (modernizacja węzła wschód oraz elbląskiego odcinka 
drogi nr 7, oddanie do użytku Trasy Unii Europejskiej z nowym mostem przez rzekę 
Elbląg. Trasa zmniejszyła odległość między Gdańskiem a północną dzielnicą Elbląga o 
ok. 7 km); 

� nowoczesny i stale usprawniany system segregacji i utylizacji odpadów stałych, 
dysponujący zakładem utylizacji działającym na zasadzie odgazowania kwater odpadów 
komunalnych oraz coraz szerzej stosowanego recyklingu odpadów niebezpiecznych. 

 
 
Słabe strony 
 
� nasilający się konflikt między utrzymaniem historycznych ciągów zabudowy przyulicznej 

a rosnącymi potrzebami modernizacyjnymi układu komunikacji; 
� zdegradowana substancja mieszkaniowa, pokrywająca się ze strefami ubóstwa i 

bezrobocia. Dotyczy to w szczególności obszaru starych przedmieść (Osiek, Zawodzie, 
Zatorze, rejon ul. Browarnej, Śródmieście – Wschód). Tereny te kwalifikują się do 
przeprowadzenia procesu rewitalizacji; 

� wzrastające uciążliwości wynikające z rosnącego ruchu samochodowego (hałas, 
zanieczyszczenie spalinami), szczególnie na obszarze śródmieścia i starych przedmieść. 

� konflikty społeczne przy projektowaniu i realizacji nowych tras prowadzonych po 
terenach peryferyjnych, wynikające z obawy przed ich uciążliwością; 

� brak systemu ścieżek rowerowych, szczególnie niezależnych od dróg kołowych tras 
wylotowych o charakterze rekreacyjnym; 

� brak pełnego zabezpieczenia przed powodzią zarówno terenów żuławskich jak i dolin 
potoków wysoczyznowych; 

� źle funkcjonujący system odprowadzania wód opadowych na nisko położonych obszarach 
miasta. 

 
Szanse 
 
� tradycje portowe, istniejąca infrastruktura oraz powiązania drogami wodnymi z portem 

zatoki gdańskiej i Warszawą, a także z Europą Zachodnią (Berlin) i północną 
(Kaliningrad, Litwa, Szwecja); 

� położenie miasta w obrębie okołobałtyckiego zielonego pierścienia stanowiącego 
koncepcję osłony ekologicznej Bałtyku – jest to jeden z głównych elementów 
ogólnoeuropejskiego systemu powiązań ekologicznych; 

� tradycje przemysłowe (stocznie, przemysł maszynowy i metalurgiczny, przemysł 
spożywczy) oraz nowoczesna infrastruktura zakładu ALSTOM POWER i browaru grupy 
Żywiec a także wielopokoleniowa kadra wielkoprzemysłowa; 

� potencjalna możliwość tworzenia regionalnego węzła komunikacyjnego integrującego 
transport wodny, drogowy, kolejowy i lotniczy; 

� bliskie sąsiedztwo aglomeracji i zespołu portowego Gdańska umożliwiające 
funkcjonowanie kooperacji w zakresie gospodarki morskiej, przemysłu oraz zarządzania 
szczególnymi obszarami Żuław i otoczenia Zalewu Wiślanego; 

� położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych obszarów i obiektów dla turystyki krajoznawczej 
(Frombork, Malbork), wędrownej i kwalifikowanej (Zalew Wiślany, Wysoczyzna 
Elbląska, kanał Elbląski) oraz pobytowo-wypoczynkowej (Mierzeja Wiślana); 
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� rozwijający się ośrodek akademicki na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
oraz trzech uczelni prywatnych, kształcący ponad 7 tys. studentów z obszaru pogranicza 
regionu Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego; 

� położenie miasta w obrębie dwóch kontrastowo różnych jednostek krajobrazowych 
(mezoregionów: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej); wyrazem tego są wysokie 
walory krajobrazowe, związane z różnorodnością rzeźby – od płaskiej do pagórkowatej, 
licznie urozmaiconej dolinami rzecznymi i rozcięciami erozyjnymi; 

� optymalne wykorzystanie jednego z głównych atrybutów rozwoju miasta jakim jest 
atrakcyjny, harmonijny krajobraz. Przyjęcie i realizacja ochrony wartości krajobrazowych 
jako jednego z priorytetowych działań kierunkowych w zagospodarowaniu przestrzennym; 

� możliwość kształtowania systemu ekologicznego miasta (SEM), mogącego wpłynąć w 
znaczący sposób na jakość warunków zamieszkania w przestrzeni miejskiej, szczególnie w 
aspekcie fizycznej i psychicznej regeneracji organizmu człowieka oraz na poprawę 
funkcjonowania przyrody. System byłby wyznacznikiem komfortu zamieszkania, 
ujmowanego całościowo (holistycznie) oraz byłby powiązany z ponadlokalnym 
Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych jako jego kontynuacja w obrębie 
struktury przestrzennej Elbląga. 

 
 
Zagrożenia 
 
� negatywny wpływ wadliwego podziału administracyjnego kraju w rejonie Elbląga na 

rozwój miasta; administracyjne odcięcie zachodniej części subregionu elbląskiego od 
naturalnego ośrodka obsługi – Elbląga; 

� wciąż znaczący poziom bezrobocia oraz „ucieczka” z Elbląga młodych osób o 
największej mobilności i możliwościach zawodowych;  

� występujące stałe zagrożenia powodziowe dolnej części miasta i w strefach dolin rzek 
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3 RYSUNKI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

67 
 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg 

 

  

77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


