
 

 

Załącznik Nr B.12 Wyciąg z pisma GZDiZ 

 

Wyciąg z pisma Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 23-03-2018 r. w zakresie 

kształtowania przestrzeni publicznej „Rynku Oruńskiego”: 

1) Układ komunikacyjny: 

- utworzenie strefy rynku uwolnionego od ruchu samochodowego; 

- etapowe wyłączenie ruchu samochodowego z obszaru ul. Gościnnej od strony północnej do 

budynku starego Ratusza (Gościnna 1) przy dopuszczeniu ruchu dla mieszkańców, komunikacji 

miejskiej, służb oraz samochodów dostawczych; 

- należy wziąć pod uwagę planowane zamknięcie przejazdu kolejowego w ul. Smętnej. Dojazd 

do budynku poczty, przychodni, WiMBP zapewniony jest od południowego wlotu z Traktu św. 

Wojciecha; 

- wykluczenie miejsc postojowych w rejonie Rynku – możliwa ich lokalizacja zaznaczona na 

Rys.  2 „Układ drogowo- samochodowy kolorem niebieskim; 

- w ciągu ul. Gościnnej na odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego należy zaprojektować 

ciąg pieszo-jezdny typu woonerf. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię zabezpieczenia 

przestrzeni przez parkowanie poza wyznaczonymi miejscami. 

2) Funkcje i przestrzeń: 

- rynek ma pełnić funkcję placu miejskiego przystosowanego do wydarzeń, zintegrowanego  

z terenem zielonym Skweru Inki. Należy przewidzieć potrzebną do tego infrastrukturę; 

- cały obszar powinien być tak zaprojektowany i wyposażony aby być atrakcyjnym w czasie 

wydarzeń, ale także poza nimi; 

- należy zaproponować sposób estetyzacji (obudowy lub ukrycie w ziemi) istniejących  

i projektowanych elementów infrastruktury technicznej; 

- istniejący trójkątny zieleniec przed kościołem (wyspa rozdzielająca) należy zlikwidować  

i włączyć w powierzchnie placu; 

3) Zieleń: 

- uporządkowanie i poprawa jakości zieleni na Skwerze Inki; 

- zintegrowanie zieleńca przed przychodnią z placem Rynku; 



 

 

- wprowadzenie większej ilości zieleni w obecnie istniejących chodnikach 

4) Nawierzchnie: 

- na obszarze opracowania stosować nawierzchnie zapewniające wygodę wszystkim 

użytkownikom w tym osobom z trudnościami w poruszaniu się. W głównych ciągach 

komunikacyjnych oraz w głównym obszarze placu zaleca się wielkogabarytowe płyty 

kamienne o szorstkiej powierzchni; 

5) Mała architektura: 

- elementy malej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, miejsca do 

siedzenia wg wizji projektanta dopasowanego do charakteru miejsca; 

6) Oświetlenie: 

- w projekcie przewidzieć należy również dobór opraw oświetlenia, które będzie stylistycznie 

spójne z całością założenia – Wytyczne do opracowania koncepcji oświetlenia iluminacyjnego: 

Ratusza Oruńskiego, Kościoła Św. Jana Bosko oraz pomniki „Inki” w Gdańsku, oraz pozostałego 

oświetlenia terenu stanowią Załącznik B.10. 


