
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ 
ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

• Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej nowej funkcji– 
Wyspa atrakcja turystyczną, przedłużenie istniejącego centrum miasta; bramy 
naprowadzające; funkcje przyciągające turystów i mieszkańców: centrum 
handlowe, park wodny, centrum nauki, wieża widokowa...

• Nowe przestrzenie publiczne – otwarte na kanał; obsłużone przez usługi, wysoka 
jakość przestrzeni dzięki elementom narracyjnym i informacyjnym nawiązującym do 
lokalnej tożsamości;

• Wykorzystanie potencjału kanału – przystanie wodne; tor kajakowy dookoła 
Wyspy Spichrzów; bulwar wzdłuż kanału; skojarzenia z wodą – aquapark z 
zewnętrznym basenem. 

• Wprowadzenie dominanty przestrzennej: wielofunkcyjnego wieżowca 
tworzącego rodzaj bramy dla przepływających statków; wieżowiec miałby stanowić 
kontrast dla istniejącej wieży kościelnej oraz punkt orientacyjny: jego forma 
nawiązuje do herbu miasta (stąd plan krzyża równoramiennego).

• Powrót do historycznej tożsamości miasta - odtworzenie historycznej zabudowy, 
inspiracja układem bastionowym (linia zabudowy, skarpy, nasadzenia krzewów, 
zróżnicowanie nawierzchni);

• Uporządkowanie i dogęszczenie struktury miasta – plomby w istniejącej 
zabudowie tworzące pierzeje zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze.

• Czytelny podział na strefy funkcjonalne: mieszkaniowo-usługowa, kulturalna, 
oświata, usługi komercyjne, przestrzenie publiczne. 

• Utworzenie kwartałów wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – atrakcyjna 
lokalizacja, walory krajobrazowe, nowe centrum miasta...

• Wzbogacenie przestrzeni małą architekturą - miejsca do siedzenia, słupy 
ogłoszeniowe, latarnie, kosze na śmieci,  dysze wodne, zdroje uliczne, sztuka 
uliczna, kioski, stragany, itp.

2. Proponowane funkcje wraz z ich walorami:

A) park doświadczeń
Centrum nauki mające na celu inspirowanie do poznawania świata poprzez 
samodzielne doświadczenia i uczestnictwo w procesie twórczym.

B) wieża widokowa + plac reprezentacyjny 
Dominanta przestrzenna w formie wielofunkcyjnego budynku wysokościowego. 
Wraz z wieżą Kościoła tworzy trzecią bramę do Elbląga - dla osób przybywających 
do miasta drogą wodną. Zaprojektowana na planie krzyża greckiego nawiązuje do 
herbu i historii miasta i staje się jego nowym punktem orientacyjnym. Ponadto 
stanowi jedyną okazję do zobaczenia struktury miasta z lotu ptaka >>> na ostatniej 
kondygnacji taras widokowy z kawiarnią/restauracją.

C) park wodny
Woda jest jedną z cech charakterystycznych miasta. Aquapark to jedna z propozycji 
funkcji które przyciągają na Wyspę zarówno mieszkańców jak i turystów.

D) Centrum Handlowe
Centrum Handlowe nie tylko przyciąga klientów, ale stanowi miejsce pracy i 



wypoczynku mieszkańców Wyspy. Dach budynku został częściowo zaadaptowany 
pod tzw. „zielony dach” na którym znajdują się punkty gastronomiczne i taras 
widokowy. 

E) parking wielopoziomowy
Obsługuje centrum handlowe oraz wieżowiec i pomaga rozwiązać problem 
parkowania w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Ukryty za zieloną ścianą – elewacją 
w formie ogrodu wertykalnego – nie tylko nie niszczy krajobrazu, ale go wzbogaca.

F) przestrzenie publiczne
Przeznaczone na rekreację, organizowanie imprez na świeżym powietrzu i sporty. 
Deptak wzdłuż kanału, dużo przestrzeni zielonych, szpalery zieleni– stanowią 
atrakcję dla turystów i mieszkańców. Towarzysza im budynki miejskie o funkcji 
kulturalnej – galerie, budynki reprezentacyjne, ale także usługi komercyjne jak 
kawiarnia/cukiernia/punkty gastronomiczne/informacja turystyczna.

G) park wypoczynkowy
Znajduje się w jednym z historycznych bastionów. Towarzyszy zabudowie 
mieszkaniowej, jest strefa buforową pomiędzy miejscami rozrywki, a terenami 
mieszkaniowymi wraz ze szkołą i przedszkolem. Zachowano walory krajobrazowe 
miejsca i istniejącą zieleń, która ubogaca założenie. 

H) zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywności z parkingiem 
pod płytą
Kwartały zabudowy wielorodzinnej, którym towarzyszy zieleń. Atrakcyjne – widok 
na kanał, blisko usługi/oświata/rozrywka.... 

I) miejsca parkingowe
Parkingom towarzyszy zieleń. Zapewniono maksymalną możliwą ilość miejsc 
parkingowych naziemnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

J) przystań kajakowa cz. A i cz. B
Przystanie kajakowe obsługują tor kajakowy opływający Wyspę Spichrzów. 
Dodatkowo znajdują się przy nich centra marynistyczne.

K) ciąg pieszo-rowerowy
Obiega całą wyspę. Daje możliwość poznania jej całej i zbadania przebiegu 
historycznych bastionów odtworzonych jako linie w posadzce, nasadzenia krzewów 
lub linia zabudowy. Znajdują się przy nim miejsca spotkań pozwalające na relaks, 
odpoczynek przed wyruszeniem w dalszą drogę. Na całej długości trasy ulokowano 
treści informacyjne w formie tablic, lub wiadomości multimedialnych (nagrania, 
filmy, zdjęcia historyczne, wypowiedzi osób związanych z Elblągiem itp.) 
udostępnionych na urządzenia przenośne przez sieć WiFi (możliwe wykorzystanie 
Fotokodów lub Bluetooth).

L) Deptak/bulwar/waterfront
Zlokalizowano wzdłuż odtworzonej zabudowy historycznej. Zapewniono widok na 
miasto. W części przewidziano ciąg pieszo-rowerowy. Część reprezentacyjna 
miasta z usługami komercyjnymi/miejskimi/turystycznymi/ doki na żaglówki, 
kajaki/miejsca spotkań/WiFi/, plac do lotów balonem

M) uzupełnienie zabudowy
Plomby w istniejącej zabudowie pozwalające na utworzenie pierzei. 



3. Rozwiązania  niektórych obiektów  kubaturowych:
 wieżowiec: wielofunkcyjny obiekt mieszczący: usługi w poziomie parteru 

i +1, hotel 4-ro gwiazdkowy na kondygnacjach 3-10, apartamenty na 
kondygnacjach 11-18, restaurację widokową na kondygnacjach 19,20; układ 
komunikacji pionowej w środku budynku

 galeria handlowa: z usługami dostępnymi od wewnętrznej galerii oraz od 
strony chodnika w poziomie parteru, możliwe połączenie kładką z parkingiem 
wielopoziomowy

 park wodny: dwu i trzykondygnacyjny, zawierający basen pływacki, basen 
rekreacyjny wraz ze zjeżdżalniami, mini basen zewnętrzny, zespół jacuzzi, 
saun, oraz zaplecze terapeutyczne

Mała architektura:
 nawiązująca do stylistyki i lokalnych tradycji Elbląga
 o współczesnej prostej estetyce
 możliwe materiały: stal, granit, drewno










