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KONKURS  NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  URBANISTYCZNEJ  ZAGOSPODAROWANIA 
WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 

OPIS KONCEPCJI 
 
 

1. Wnioski z historii 
Wyspa Spichrzów zrodziła się w momencie, kiedy jej obecny obszar stał się 

wyspą w wyniku realizacji w latach 1626-1635 systemu fortyfikacji miejskich Elbląga. 

Elementy tego systemu to fosa oraz zespół bastionów. Kanał Miejski /dawniej fosa/     

i rzeka Elbląg otaczają wyspę, tworząc szczególny walor tego miejsca. Pełne 

udrożnienie Kanału Miejskiego i zasygnalizowanie rejonu dawnych bastionów uznaje 

się za działanie na rzecz tożsamości Wyspy Spichrzów. 

Kolejne elementy historii to „obsianie” wyspy w XVIIIw. spichlerzami                  

o konstrukcji szachulcowej. Obecne potrzeby gospodarcze uniemożliwiają powrót tej 

funkcji. Niezbędne jest jednak odtworzenie symbolu tego okresu – rekonstrukcja 

spichlerza  w eksponowanym miejscu, jako pomnika historii. 

Historia pozostawiła szczególnej wartości mosty: Most Wysoki i Most Niski 

/obecnie zmodernizowane/, które zespalają Wyspę Spichrzów ze Starym Miastem. Ta 

wielowiekowa łączność to kolejny element tożsamości, który dzięki odbudowie tych 

obiektów, zobowiązuje do kontynuowania funkcjonalnych powiązań. 

Niewiele historycznych obiektów zachowało się na Wyspie Spichrzów - 

wszystkie zachowane wymagają ochrony. Uznaje się za celowe zrekonstruowanie 

obiektów, które wzbogaciłyby panoramę wyspy od strony rzeki Elbląg /dotyczy 

Urzędu Celnego i budynku Nautilusa/.  

 

2. Komunikacja 
Realizacja koncepcji urbanistycznej oparta jest na założeniu likwidacji ruchu 

tranzytowego ulicami Warszawską i Orlą. W pkt.4.1. opisano zakładaną przebudowę 

układu powiązań zewnętrznych niezbędnych dla Wyspy Spichrzów. 

Koncepcja adaptuje z niezbędnymi korektami historyczny układ ulic. Ulicę 

Kupiecką „zaproszono” pod dach galerii handlowej a ulicę Młynarską włączono do 

parkingu placu wielofunkcyjnego. 

Przyjęto następującą obsługę parkingową dla obszaru Wyspy Spichrzów: 

największy parking terenowy usytuowano przy placu wielofunkcyjnym, w 

ograniczonej ilości ustalono lokalizację mniejszych parkingów terenowych, natomiast 

takie obiekty jak: galeria handlowa, budynki biurowe i nowe budynki wielorodzinne 

wyposażone będą        w parkingi podziemne. Niezbędne jest zapewnienie rzędnej 

progu zjazdu do parkingu podziemnego  na poziomie min. 2,5m n.p.m. ze względu na 

ochronę przeciwpowodziową. 

Łącznie projektuje się ~1300 miejsc parkingowych w tym: ~400 terenowych       

i ~900 podziemnych. W koncepcji przewidziano możliwość realizacji jednego garażu 

wielopoziomowego dla Starego Miasta przy Moście Wysokim. Zespół autorski jest 

przekonany, że miejsca postojowe dla Starego Miasta trzeba rozwiązać w jego 

obszarze w sąsiedztwie mieszkań oraz na jego obrzeżach. 

Szczególną atrakcją Wyspy Spichrzów będzie trasa pieszo-rowerowa wokół 

całej wyspy długości ~1820m, z możliwością korzystania z mniejszych pętli dzięki 

łącznikowi wzdłuż ul. Gdańskiej. Przy trasie wyznaczono 3 lokalizacje dla siłowni 

zewnętrznych. 
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3. Kompozycja programowo – przestrzenna 
Koncepcja projektowa została oparta na następującym podziale strefowym: 

3.1. Pasmo nadbrzeża Rzeki Elbląg / Wybrzeże Gdańskie / 
• w części środkowej pomiędzy mostami rozbudowany bulwar, któremu 

towarzyszy ciąg zabudowy mieszkalno-usługowej z gastronomią i ogródkami 

gastronomicznymi; od strony Mostu Wysokiego miejsce dla rodziców 

spacerujących z dziećmi – kreatywne podwórko; od strony Mostu Niskiego 

kościół pomenonicki z placykiem do odpoczynku, 

• w części południowej od Mostu Wysokiego pomnik Wyspy Spichrzów               

w formie rekonstrukcji spichlerza w konstrukcji szachulcowej, jako obiekt 

wielofunkcyjny lub garaż wielopoziomowy dla Starego Miasta; przy moście -  

w ramach rekonstrukcji giełdy kupieckiej zrealizowano Special Pub; dalej na 

południe wzdłuż bulwaru kolejne pierzeje zabudowy mieszkalno-usługowej     

z funkcjami różnych form obsługi turystów i gastronomią; następny zespół     

w tym paśmie to szkoła artystyczna z przyległym parkiem plenerów 

malarskich i rzeźby, proponowana dla rozwijania kreatywnych form 

twórczości; kolejne obiekty to adaptowane budynki Młodzieżowego Domu 

Kultury i Centrum Współpracy Transgranicznej; na południowym końcu 

projektowany ośrodek nauki i historii, rzemiosła tradycyjnego /propozycja 

m.in. dla urzędu pracy i szkół/ - w pawilonach proponuje się np. stanowiska dla 

różnych form rękodzielnictwa /tkactwa, wyrobów bursztynowych                         

i jubilerskich, ceramiki, snycerstwa, kowalstwa artystycznego, wyrobów 

piekarniczych itp./, 

• w części północnej patrząc od Mostu Niskiego – ekologiczny targ „zdrowej 

żywności” w stałych straganach /propozycja odtworzenia tradycji targowych/ - 

jako możliwość ożywienia strefy bulwaru; dalej marina miejska                               

z wykorzystaniem rekonstruowanych budynków Urzędu Celnego i Nautilusa. 

3.2. Centralnie położony teren Wyspy Spichrzów przeznacza się na funkcje 

handlowe   i usługowe w formie galerii, która ma być głównym sposobem 

ożywienia obszaru Wyspy Spichrzów i Starego Miasta. Galeria pomyślana jako 

współczesny „spichlerz” różnorodnych towarów. Przeszklony wewnętrzny 

dziedziniec galerii zawiera ślad dawnej ulicy Kupieckiej. Przez środek galerii 

przebiega oś kompozycji prowadzona z Mostu Wysokiego do Zespołu „A” 

zabudowy mieszkaniowej z widokiem na katedrę pw św. Mikołaja na Starym 

Mieście. 

Parking podziemny,  alternatywnie na ostatniej kondygnacji. 

3.3. Południowa część Wyspy Spichrzów składa się z dwóch podstawowych 

elementów programowych: placu wielofunkcyjnego ze sceną oraz zespołu              

3 budynków biurowych. Lokalizacja placu na różne formy imprez jest 

kontynuacją tradycji ostatnich dziesięcioleci. Plac wielofunkcyjny 

zaprojektowano jako płaszczyznę z 3% spadkiem, wznoszącą się do 1,5m           

w stosunku do podstawy sceny i dodatkowo z tarasami bocznymi /do 2,0m/.  

W budynkach biurowych zaprojektowano parkingi podziemne, dla placu 

parking terenowy. Parkingi użytkowane w różnych porach dnia mogą się 

wzajemnie uzupełniać. 

Narożny budynek biurowy od strony Kanału Miejskiego /fosy/, wymodelowany       

w dolnych kondygnacjach w sposób symbolicznie nawiązujący do narożnika 

bastionu. 
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3.4. Część zachodnia i północna Wyspy Spichrzów została przeznaczona na 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, której towarzyszyć będzie istniejąca 

szkoła oraz przedszkole. Budynki nad Kanałem Miejskim mają narożniki 

ukształtowane w sposób podobny jak narożny biurowiec /pkt.3.3/. Na 

zakończeniu ul.Orlej adaptuje się istniejący zabytkowy budynek biurowy /z 

adaptacją na funkcje mieszkaniowe/ jako inspirację dla architektury nowej 

zabudowy. 

 
4. Uwarunkowania realizacyjne 

Realizacja i efektywność koncepcji urbanistycznej Wyspy Spichrzów zależy            

od następujących czynników: 

4.1. Wykonania zmian w obsłudze drogowej obszaru Zawodzia – zgodnie                           

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez 

Radę Miejską uchwałą Nr XXVIII/701/2006 z dnia 16.02.2006r., który ustala 

budowę drogi będącej częścią powiązania węzła Raczki z ul. Nowodworską, 

przez tereny położone na zachód od Wyspy Spichrzów. 

Nie czekając na tą realizację, wykonanie zmian drogowych poprzez budowę 

nowego mostu na Kanale Miejskim do ul.Stawidłowej i połączenie tej ulicy                

z ul.Nowodworską umożliwi likwidację mostu /grobli/ w ul.Orlej. 

Udrożniony zostanie Kanał Miejski w zakresie przepływu wody z rzeki Elbląg             

i możliwy będzie ruch łodzi – czyli wyspa stanie się trasą wodną i jednocześnie 

naturalną mariną dla łodzi mieszkańców i turystów Elbląga. 

4.2. Niezbędne jest opracowanie programu dostępności terenów Wyspy 

Spichrzów jako oferty dla potencjalnych inwestorów oraz dla wszczęcia starań 

o uzyskanie dotacji ze środków unijnych. 

Część południowa Wyspy jest praktycznie dostępna do działań realizacyjnych 

– jest to całe pasmo nad rzeką do ul. Rybaki, następnie tereny pod zespół 

budynków biurowych i plac wielofunkcyjny z kawiarnią oraz pod część 

zabudowy mieszkaniowej zespołu „A”. 

W tym czasie możliwa jest realizacja 60% trasy pieszo-rowerowej nad Kanałem 

Miejskim i Wybrzeżem Gdańskim. 

Wolny jest również teren pod targ ekologiczny „zdrowej żywności” 

Teren pod galerię handlową wymaga rozbiórki dwóch budynków 

mieszkalnych  i likwidacji zespołu komisu samochodowego. 

Rozstrzygnięć prawnych należałoby dokonać dla ustalenia realnych terminów 

udostępnienia obiektów baz transportowych i składów przy ul.Orlej oraz 

drukarni i niskiej jakości obiektów handlowo – usługowych przy 

ul.Warszawskiej /od ul.Rybaki do kościoła/. 

Zespół zabudowy wielorodzinnej przy ul.Orlej może być realizowany 

sukcesywnie, w miarę udostępniania terenu oraz dalszej dekapitalizacji 

istniejącej zabudowy. 

Efektem realnej wizji inwestycyjnej będzie budowa mariny miejskiej                        

i ewentualna rekonstrukcja dla jej potrzeb dawnych budynków Urzędu 

Celnego /z adaptacją na funkcje np. hotelowe / i Nautilusa w oparciu o środki 

na rzecz europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
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