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Gdańska Polityka Wodna (GPW) i Gdańska Polityka Zieleni (GPZ) to dwa komplementarne 
opracowania, wzajemne się uzupełniające, co pokazuje poniższy schemat. 

 

Schemat ilustrujący zakres Gdańskiej Polityki Wodnej i Gdańskiej Polityki Zieleni (opr. BRG). 

Gdańska Polityka Wodna obejmuje swym zakresem tereny nadwodne położone wzdłuż rzek, 
potoków, wód Zatoki Gdańskiej,  które tworzą błękitno-zielone pasma biegnące przez całe miasto. 
Istotą opracowania jest maksymalne wzmocnienie potencjału rekreacyjnego terenów nadwodnych, 
przy jednoczesnej ochronie wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz podniesieniu ochrony 
przeciwpowodziowej Gdańska. Błękitno-zielone pasma są kluczowymi, przestrzennymi łącznikami 
pomiędzy dzielnicami miasta, a także naturalnymi korytarzami przyrodniczymi o dużej 
bioróżnorodności.  

Gdańska Polityka Zieleni zajmuje się wszystkimi pozostałymi formami zieleni na obszarze 
całego miasta i dotyczy rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury od ogólno miejskiego po poziom 
lokalny. Określa szczegółowe wytyczne dla kształtowania zieleni i jej dostępności dla mieszkańców, a 
także powiązań przyrodniczo-rekreacyjnych pomiędzy poszczególnymi jej elementami i terenami 
nadwodnymi. 

Obie polityki służą utworzeniu sieci Błękitno-Zielonej Infrastruktury Gdańska, w odpowiedzi na 
kluczowe wyzwania dla rozwoju miasta:  potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców oraz adaptacji 
do zmiany klimatu. 
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I. Wstęp 

 
W roku 2014 Rada Miasta Gdańska uchwaliła Strategię Rozwoju Gdańska 

2030 Plus, w ramach której powstało 9 programów operacyjnych, w tym Program 
Operacyjny Przestrzeń Publiczna, którego wdrażaniem zajmuje się m.in. Biuro 
Rozwoju Gdańska. Rozpoczęte w II połowie 2017 r. studium Gdańska Polityka 
Wodna (GPW) rozwija założenia zawarte w programie operacyjnym. 
Ponadto GPW jest uszczegółowieniem idei zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (SUiKZP), w którym system 
wodny został wskazany jako ważny element w kształtowaniu przestrzeni 
publicznych zarówno o charakterze ogólnomiejskim, jak i lokalnym. 

Gdańska Polityka Wodna jest opracowaniem skupiającym się na aspektach 
przestrzenno-funkcjonalnych w granicach kompetencji oraz specyfiki planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. Porusza przede wszystkim kwestie 
dostępności brzegów zatoki, rzek i potoków dla mieszkańców i sposobu ich 
urządzenia, czyli zbliżenia miasta do wody i wykreowania systemu nadwodnych 
przestrzeni publicznych. Prezentowany materiał jest dokumentem modułowym i może 
być uszczegółowiony przez inne jednostki w zakresie ich kompetencji (np. w zakresie 
rozwoju żeglarstwa i transportu wodnego, ochrony przeciwpowodziowej w tym 
retencji wód opadowych, ochrony fauny i flory itp.). GPW wyznacza jednocześnie 
główny cel, jakim jest: zrównoważone zagospodarowanie terenów 
nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i ochrony przeciwpowodziowej.  

Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Głównym celem części 
pierwszej (opublikowanego w 2018 r.) było rozpoznanie uwarunkowań, możliwości 
i  ograniczeń dotyczących systemu wodnego Gdańska oraz określenie kierunku 
dalszych prac szczegółowych. 

 
il. 1. Schemat ilustrujący dokumenty miejskie, których kontynuacją jest Gdańska Polityka Wodna, etapowanie 
opracowania (opr. BRG). 



5 
 

 

 
il. 2. Zakres opracowania przyjęty w Gdańskiej Polityce Wodnej (opr. BRG). 

 
     System wodny Gdańska jest złożony i zróżnicowany. Składa się ze strefy 
brzegowej Zatoki Gdańskiej, rzek: Wisły, Motławy, Raduni oraz z sieci potoków 
wraz z dopływami. Ze względu na warunki ochrony przeciwpowodziowej na 
potokach zlokalizowane są zbiorniki retencyjne, na polderach usytuowano kanały 
melioracyjne współtworzące system wodny miasta. 
Każdy z tych elementów posiada inny charakter, sąsiaduje z odmiennymi 
przestrzennie, funkcjonalnie i krajobrazowo obszarami miasta oraz posiada 
zróżnicowaną dostępność. Stąd wyodrębniono obszary problemowe, które w części 
szczegółowej GPW zostały zbadane i przedstawione w postaci 4 załączników do 
Gdańskiej Polityki Wodnej prezentujących 4 polityki wodne: Politykę Wisły, 
Politykę potoków i małych rzek, Politykę Motławy oraz Politykę Zatoki Gdańskiej. 
Dla każdej z nich określono potencjały oraz wyznaczono kierunki rozwoju. 
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II. Metodyka 

Wzdłuż analizowanego systemu wodnego Gdańska można wyróżnić 
zasadniczo dwa typy krawędzi lądu z wodą: nabrzeże lub brzeg. Rozróżnienie 
nabrzeża od brzegu jest uzależnione od pełnionej funkcji i zagospodarowania. 
O nabrzeżu mówimy wówczas, gdy jest ono urządzone w sposób umożliwiający 
obsługę ruchu na wodzie i cumowanie jednostek pływających. W Gdańsku 
nabrzeża są zlokalizowane głównie wzdłuż Martwej Wisły oraz Starej i Nowej 
Motławy. Specyficznym rodzajem brzegu jest krawędź lądu z morzem, czyli plaże 
i wydmy nad Zatoką Gdańską (Polityka Zatoki Gdańskiej). Na tym obszarze celem 
opracowania jest zwiększenie dostępności plaż i kąpielisk poprzez urządzenie 
poszczególnych stref wejściowych przy zachowaniu ochrony fragmentów naturalnych, 
ukształtowania terenu i walorów przyrodniczych .   
Wzdłuż cieków dominują brzegi, które przybierają różnorodną formę, poczynając 
od brzegów ukształtowanych w sposób naturalny, brzegów urządzonych w formie 
skarp, brzegów umocnionych w formie obudowanych kanałów, czy też 
podwyższonych. Brzeg w zależności od ukształtowania terenu, może być 
krawędzią lądu z wodą, może przebiegać po wale przeciwpowodziowym lub po 
brzegu jaru, może być odcinkiem prowadzonym w sąsiedztwie wody, w obszarze 
funkcjonalnie związanym z wodą (np. w terenie zieleni ogólnodostępnej). 
Oczywiście ukształtowanie terenu wpływa na możliwości urządzenia brzegu oraz 
na sposób korzystania z wody. Niezależnie od bezpośredniej lub pośredniej 
dostępności wody (wzrokowej, słuchowej, nastrojowej) urządzenie każdego 
rodzaju brzegu i włączenie do systemu przestrzeni publicznych miasta sprzyja 
wykorzystaniu potencjału wody i podniesieniu jakości życia mieszkańców.  

 
il. 3. Stara Motława i zwodzona kładka piesza na Ołowiankę (fot. Agencja Gazeta). 
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 Typy nabrzeży / brzegów   

Wygląd oraz przeznaczenie poszczególnych brzegów wynika bezpośrednio 
z najbliższego otoczenia i funkcji znajdujących się na styku z wodą. W oparciu 
o najbliższe sąsiedztwo w Gdańskiej Polityce Wodnej wyznaczono strefy 
funkcjonalne wzdłuż cieków wodnych i plaż oraz główne kierunki ich rozwoju. 
Następnie wyodrębniono trzy typy nabrzeży/brzegów/plaż: miejski, rekreacyjny, 
przyrodniczo-rekreacyjny. Typy odpowiadają strefom funkcjonalnym i różnią się 
ukształtowaniem, sposobem zagospodarowania oraz estetyką wyposażenia (il. 4).    

 

il. 4. Strefy funkcjonalne wyznaczone wzdłuż głównego układu wodnego. Strefy (o zasięgu 500m) określają kierunki 
rozwoju nabrzeży na podstawie dominujących funkcji w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gdańska (Gdańska Polityka Wodna – etap 1, opr. BRG). 

Dla każdego z trzech typów zaproponowano zestaw podstawowego – 
obligatoryjnego wyposażenia wynikający z ich charakteru. Określenie 
minimalnego wyposażenia nie wyklucza sukcesywnego doposażania przestrzeni 
o kolejne elementy, ale zabezpiecza podstawowe funkcje miejsca i jego 
dostępność. Proponuje się etapowanie realizacji wyposażenia obligatoryjnego 
uzależnione od możliwości finansowania inwestycji (etap 1 i etap 2 wyposażenia). 
Zestaw obligatoryjny jest wzbogacony także wyposażeniem uzupełniającym, które 
ma charakter zalecenia i jest możliwe do realizacji w kolejnym etapie.  
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NABRZEŻA MIEJSKIE W POLITYCE 
WISŁY 
tworzą układ przestrzeni publicznych 
ogólnomiejskich. Zlokalizowane są 
najczęściej w prestiżowych częściach 
miasta, w strefie wielofunkcyjnej (il. 
4). Wymagają wykreowania atrakcyj-
nych przestrzeni nadwodnych, 
bulwarów, będących wizytówką 
miasta. Ten typ posiada krawędź 
zurbanizowaną, usługową 
i mieszkaniową. Tworzy tzw. miejski 
waterfront. 

Nabrzeża miejskie powinny być projektowane indywidualnie, z użyciem 
szlachetnych materiałów, z uwzględnieniem tożsamości historycznej miejsca, jako 
jednoprzestrzenne ciągi z priorytetem ruchu pieszego. Ewentualne, warunkowe 
dopuszczenie ruchu rowerowego jest możliwe w przypadku gdy szerokość 
nabrzeża na to pozwala. Wyposażenie powinno uwzględniać już w  pierwszym 
etapie wprowadzenie oświetlenia, gdyż takie przestrzenie są predestynowane do 
całodobowego i całorocznego funkcjonowania. Nabrzeże miejskie powinno 
umożliwiać cumowanie różnorodnych jednostek pływających dla zwiększenia 
integracji miasta z wodą oraz wykorzystania transportowego i turystycznego 
potencjału wody. Punkty węzłowe należy zaprojektować w sposób szczególny, w formie 
atrakcyjnych przestrzeni (placów i skwerów) towarzyszących nabrzeżu, 
eksponujących charakterystyczne walory widokowe i obiekty. 

 

 

SIEDZISKA, POJEMNIKI NA ŚMIECI, TRASY 
PIESZE, ZIELEŃ, OŚWIETLENIE 

STOJAKI ROWEROWE, ZDROJE, 
ELEMENTY SZTUKI, POMOSTY, ZEJŚCIA 
DO WODY 
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NABRZEŻA / BRZEGI REKREACYJNE W 
POLITYCE WISŁY 
zlokalizowane są w strefie mieszkaniowej (il. 
4), towarzyszą osiedlom mieszkaniowym 
i  współtworzą układ przestrzeni publicznych 
o  charakterze lokalnym. Posiadają krawędź 
częściowo zurbanizowaną z  przewagą 
zieleni rekreacyjnej urządzonej 
i  nieurządzonej. W  urządzeniu terenów 
sąsiadujących powinna dominować zieleń 
tworząca razem z wodą system błękitno-
zielonych pasm (rozdz. III. Str. 14-15). 
 

Zagospodarowanie nabrzeża  powinno sprzyjać codziennej rekreacji mieszkańców 
i odpowiadać na potrzeby wszystkich grup wiekowych. Wyposażenie musi 
zawierać już w etapie 1 trasy piesze i rowerowe oraz zieleń, a w etapie drugim m.in. 
stoły piknikowe czy przyrządy rekreacji dla różnych grup wiekowych oraz 
oświetlenie. Wzdłuż cieków, gdzie występują lub są przewidziane do realizacji 
nabrzeża o charakterze rekreacyjnym, powinno się uwzględniać możliwości 
cumowania jednostek małych (takich jak kajaki, łodzie wiosłowe) oraz większych 
(jachty, łodzie motorowe, barki mieszkalne czy usługowe). Punkty węzłowe 
powinny być urządzone pod kątem ekspozycji walorów widokowych jako: tarasy, 
małe place, zejścia do wody, miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych. 

 

 

TRASY PIESZO-ROWEROWE, SIEDZISKA, 
POJEMNIKI NA ŚMIECI, ZIELEŃ 

OŚWIETLENIE, ZDROJE, STOŁY PIKNIKOWE, 
WYPOSAŻENIE REKREACYJNE DLA 
RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH, POMOSTY, 
ZEJŚCIA DO WODY, STOJAKI ROWEROWE  
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BRZEGI PRZYRODNICZO-
REKREACYJNE W POLITYCE WISŁY 
są przeważnie niezurbanizowane 
i niezagospodarowane, z przewagą 
terenów zieleni i krajobrazu otwartego. 
Najczęściej zlokalizowane w strefie 
przyrodniczo-rekreacyjnej (il. 4). Zagospo-
darowanie nabrzeża / brzegu powinno 
cechować się jak najmniejszą ingerencją 
w  krajobraz i środowisko naturalne, 
sprzyjać wypoczynkowi i obcowaniu 
z przyrodą. Brzegi przyrodniczo-
rekreacyjne Wisły, sąsiadujące z komple-
ksami  leśnymi i licznymi formami ochrony 
przyrody są istotnym elementem systemu 
błękitno-zielonych pasm (rozdz. III. str. 14-15). 

Brzegi przyrodniczo-rekreacyjne przebiegają najczęściej w sąsiedztwie terenów 
o wysokich walorach przyrodniczych np.: lasów, plaż o charakterze naturalnym, terenów 
rolniczych Żuław Gdańskich. Podstawowym wyposażeniem w pierwszym etapie są ciągi 
piesze i rowerowe oraz wyznaczone na nich punkty węzłowe urządzone w sposób 
umożliwiający kontemplację przyrody czy  obserwację flory i fauny. Miejsca te powinny 
posiadać minimalne wyposażenie złożone ze stołów piknikowych. W drugim etapie 
wyposażenie uzupełniono o pomosty, zejścia do wody, tarasy widokowe, tablice 
edukacyjne. Kształtowanie krawędzi brzegu przyrodniczo-rekreacyjnego ma 
uwzględniać głównie przyrodniczy charakter miejsca. Dla zachowania naturalnego 
wyglądu brzegu proponuje się rozwiązania minimalnie ingerujące w krajobraz, 
wykorzystujące naturalne materiały oraz działania zmierzające do renaturyzacji brzegów. 

    

 

TRASY PIESZO-ROWEROWE, STOŁY PIKNIKOWE 

TARASY WIDKOWE, TABLICE EDUKACYJNE, 
POMOSTY, ZEJŚCIA DO WODY 



11 
 

 Zasada analiz poszczególnych nabrzeży / brzegów  

Analizy zostały podzielone na 3 części zawarte na trzech planszach 
dotyczących każdego z odcinków nabrzeży/brzegów. W części pierwszej zbadano 
wszystkie potencjały istotne z punktu widzenia rozwoju nabrzeża / brzegu jako 
przestrzeni publicznej. Wyodrębniono przy tym kilka grup potencjałów, m.in.:  

 potencjał dostępności opisujący w jakim stopniu dane nabrzeże jest 
dostępne dla użytkowników (z uwzględnieniem transportu zbiorowego),  

 potencjały funkcji towarzyszących oraz istniejącej infrastruktury wodnej 
określające atrakcyjność brzegu i jego najbliższego sąsiedztwa oraz 
możliwości rozwoju związanego z wykorzystaniem wody, 

 potencjał historyczno-krajobrazowy wskazujący obiekty historyczne 
związane z wodą i świadczące o tożsamości miejsca oraz wartościowe 
elementy krajobrazu warte podkreślenia, tj.: osie widokowe, otwarcia 
widokowe, dominanty przestrzenne.  

W analizie potencjałów zwaloryzowano stan urządzenia nabrzeży/brzegów oraz 
możliwości przejścia wzdłuż wody w postaci trzech oznaczeń: 

 nabrzeża/brzegi urządzone lub wskazane do modernizacji wyposażenia – odcinki 
w pełni dostępne i posiadające urządzenie odpowiadające minimalnemu 
obligatoryjnemu   wyposażeniu ( Typy nabrzeży/brzegów str. 7-10), 

 nabrzeża/brzegi nieurządzone z możliwością przejścia – odcinki nie posiadające 
pełnego obligatoryjnego wyposażenia, ale obecnie użytkowane przez 
mieszkańców np.: istniejące przedepty wzdłuż wody; 

 nabrzeża/brzegi nieurządzone bez możliwości przejścia – odcinki niedostępne 
obecnie ze względu na brak możliwości przejścia wzdłuż wody z powodu ogrodzeń 
własności prywatnej, dzierżaw gruntów, braku urządzenia terenów zieleni;  

Plansza potencjałów pozwala na zdiagnozowanie mocnych stron miejsca, a także na 
wskazanie elementów istotnych do przekształcenia na planszy kierunków.  

Na podstawie potencjałów dla każdego odcinka stworzono planszę kierunków 
rozwoju, czyli wytycznych określających sposób zagospodarowania brzegu / 
nabrzeża oraz jego sąsiedztwa w zakresie: 

 określenia typu nabrzeża / brzegu i obligatoryjnych oraz uzupełniających 
elementów wyposażenia dostosowanych do jego charakteru (zestaw 
piktogramów), 

 poprawy dostępności, 
 wyeksponowania wartościowych elementów krajobrazu, dziedzictwa 

historycznego oraz wartości przyrodniczych, 
 wskazania możliwości rozwoju infrastruktury wodnej i nadwodnej ustalone 

w oparciu o wnioski wydziałów miejskich i instytucji (rozbudowy, zalecenia). 
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Ostatnim etapem analiz było wskazanie referencji, czyli przykładowych realizacji 
związanych z urządzeniem nabrzeży/brzegów, które przybliżają przyszłym 
projektantom i wykonawcom preferowaną przez miasto estetykę oraz formy 
zagospodarowania (szczegółowo w rozdz. V, pkt 4.).  

il. 5. Schemat ilustrujący sposób etapowania analiz poszczególnych odcinków (opr. BRG). 

 

 Aspekt dziedzictwa kulturowego i krajobrazu  

Wytyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu wynikają 
bezpośrednio z uwarunkowań opisanych szczegółowo w Gdańskiej Polityce 
Wodnej – Uwarunkowania i Kierunki, gdzie zebrano najważniejsze elementy w 
pkt 5. „Uwarunkowania historyczne” oraz pkt 6. „Krajobraz”.   

Dziedzictwo kulturowe i krajobraz zostały przedstawione na planszach w 
podziale na dwa bloki:  

 potencjał historyczno – krajobrazowy pokazany na planszy potencjały  
 elementy ekspozycji krajobrazu i dziedzictwa kulturowego istotne dla 

zagospodarowania nabrzeża zawarte na planszy kierunki. 

Blok dotyczący planszy potencjałów zawiera w sobie dwie grupy: ważne budynki 
i obiekty związane z historią i tożsamością miejsca oraz wybrane elementy 
kompozycji krajobrazu tj.: osie widokowe, punkty widokowe i dominanty 
przestrzenne.  

 
il. 6. Młyn IV przy Potoku Oliwskim wskazany w Polityce potoków i małych rzek jako potencjał historyczno-krajobrazowy 
możliwy do wykorzystania przy zagospodarowaniu nabrzeża Potoku Oliwskiego, jako elementy tożsamości miejsca (fot. 
BRG) 
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Przykładem takich wskazań są m.in.: młyny oliwskie (il. 6) czy dźwigi portowe (il. 
7) świadczące o tożsamości miejsca  związanej z historią rozwoju miasta oraz 
posiadające możliwość przekształcenia na nowe funkcje wzbogacające 
atrakcyjność nabrzeża.  

Jako zasadę przyjęto, że wszystkie elementy wskazane w charakterze 
potencjału mają swoje odzwierciedlenie w kierunkach zagospodarowania 
dedykowanych konkretnym odcinkom nabrzeży. Co za tym idzie wskazanie 
ważnego budynku czy obiektu zlokalizowanego przy nabrzeżu oznacza, iż ma on 
potencjał adaptacji na nowe funkcje lub stanowi potencjał krajobrazowy, który 
należy chronić, czy eksponować w zagospodarowaniu. W takim przypadku 
w szczegółowych wytycznych dla zagospodarowania nabrzeża, na planszy 
kierunki, dla budynku lub obiektu wskazana jest preferowana funkcja lub forma 
ekspozycji czy ochrony wyróżnionych elementów krajobrazu. Osie widokowe 
i punkty widokowe mają odniesienie w kierunkach zagospodarowania w postaci 
punktów węzłowych wymagających szczególnego urządzenia pod kątem 
ekspozycji widokowej wynikającej najczęściej z potencjału  widoku na wodę. 
 

 

 

il. 7. Dźwigi portowe wraz z zabudową tzw. Młodego Miasta wskazane w Polityce Wisły jako potencjał historyczno-
krajobrazowy możliwy do wykorzystania przy zagospodarowaniu nabrzeża Martwej Wisły, jako elementy tożsamości 
miejsca (fot. BRG) 
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 Błękitno-zielone pasma 

 Idea błękitno-zielonych pasm (il. 8), bazuje na rozwoju miasta 
uwarunkowanym przyrodniczą wartością istniejących struktur zielonych opartych 
o cieki wodne.  Założenie to jest niezbędne dla ochrony wód płynących, 
zachowania biologicznej różnorodności przyrodniczej oraz naturalnych korytarzy 
przewietrzania miasta. 
 
 

 
il. 8. Schemat idei zachowania i wzmocnienia błękitno-zielonych pasm w Gdańsku . 

 
Bogata sieć hydrologiczna płynąca przez Gdańsk daje unikalną możliwość 

stworzenia systemu zielonych, nadwodnych terenów rekreacyjnych, które mogą 
zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców związane z wypoczynkiem 
i aktywnością na świeżym powietrzu. Dodatkową wartością błękitno-zielonych 
pasm jest szansa wzmocnienia potencjału retencji wód. Tereny zielone 
towarzyszące wodzie, poprzez odpowiednie urządzenie lub renaturyzację, mogą 
stanowić dodatkową ochronę przeciwpowodziową, gdyż działają jak „gąbka” 
zatrzymująca nadmiar wody. Aspekt retencji jest szczególnie istotny dla ochrony 
przeciwpowodziowej miasta i adaptacji do zmian klimatu. 
Idea zachowania i wzmocnienia błękitno-zielonego pasma wzdłuż Wisły polega na: 

- w części wschodniej: maksymalnej ochronie wody i zieleni oraz utrzymaniu 
ich bioróżnorodności przyrodniczej. W opracowaniu wskazano wytyczne do 
zagospodarowania brzegów opierające się o minimalną ingerencję w 
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środowisko naturalne. Jako minimalne wyposażenie wskazano trasy pieszo-
rowerowe wzdłuż wody oraz stoły piknikowe umożliwiające zatrzymanie się 
i kontemplację przyrody. Obszary zieleni sąsiadujące z wodą wskazano do 
zachowania i wzbogacenia ich funkcji hydrosanitarnej, ekologicznej 
i krajobrazowej, zapewniającej wzmocnienie i obudowę biologiczną rzeki, 
z dopuszczeniem wyposażenia uwzględniającego możliwość podniesienia 
poziomu wód. 
- w części zachodniej: w terenach mieszkaniowych i usługowych leżących 
nad wodą wskazano konieczność ochrony i wzmocnienia nadwodnych 
terenów zielonych, które powinny być ogólnodostępne i urządzone w 
sposób umożliwiający codzienną rekreację mieszkańców. Takie tereny 
z jednej strony stanowią bufor ochronny dla środowiska wodnego, 
a z drugiej strony są zieloną otuliną dla zabudowy.  

Ważną formą zagospodarowania obszarów nadwodnych Wisły są ogrody 
działkowe (np. na Krakowcu), gdyż posiadają wysoki procent powierzchni 
biologicznie czynnej i służą rekreacji części mieszkańców. Dla pełniejszego 
włączenia tych terenów do sieci zieleni rekreacyjnej warto dążyć do ich szerszego 
udostępnienia dla codziennego wypoczynku. Ogrody działkowe wraz 
z pozostałymi terenami zieleni budują sieć przestrzeni rekreacyjnych oraz zieloną 
otulinę cieków wodnych. Ważnym aspektem urządzenia obszarów wzdłuż Wisły 
jest tworzenie zielonych pieszo-rowerowych powiązań pomiędzy elementami 
systemu.  
W przyszłości należy rozważyć możliwość częściowego przekształcenia 
cumowniczych nabrzeży Wisły na styku z osiedlami mieszkaniowymi w brzegi 
bardziej przyrodniczo kształtowane z przywróceniem naturalnej flory i fauny. 
Obecnie te odcinki nabrzeży nie pełnią funkcji przeładunkowej, a możliwość 
wprowadzenia roślinności nadwodnej zwiększy bioróżnorodność przyrodniczą 
tych odcinków rzeki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
III.  Polityka Wisły - zakres opracowania 

 

 

 

 

 
 

 

 

fot. BRG 

 
 
 

 
 

 

 

il. 9. Zakres opracowania Polityki Wisły (opr. BRG). 

 
Do analiz w ramach Polityki Wisły włączono brzegi: Martwej Wisły, Wisły Śmiałej 
oraz Wisły Przekop. 
Na podstawie analizy dostępności nabrzeży / brzegów oraz bezpośredniego styku 
wody z lądem, w tym funkcji towarzyszących, wytypowano odcinki objęte 
opracowaniem oraz odcinki wyłączone z analiz.  

MARTWA WISŁA 

WISŁA ŚMIAŁA 

WISŁA PRZEKOP 

POLITYKA WISŁY 
SZKIELET WODNY MIASTA 

CEL: 
UTRZYMANIE RÓWNOWAGI POMIĘDZY PRZEMYSŁOWYM WYKORZYSTANIEM NABRZEŻY  

A ZACHOWANIEM ICH REKREACYJNEGO CHARAKTERU 
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Koryto Martwej Wisły usytuowane jest w obrębie zróżnicowanych fragmentów 
miasta. Są wśród nich obszary słabo zurbanizowane, rolnicze i cenne przyrodniczo, 
a także tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny poprzemysłowe 
przechodzące transformację (jak tzw. Młode Miasto) oraz tereny portowe. Ze 
względu na tę różnorodność wzdłuż rzeki znajdują się fragmenty brzegów o ograniczonej 
dostępności lub niedostępne takie jak: obszary cenne przyrodniczo objęte 
formami ochrony lub planowane do objęcia ochroną czy nabrzeża przeładunkowe 
portu. Są to tereny będące własnością prywatną lub posiadające innego zarządcę 
niż gmina, a ich zagospodarowanie jest objęte przepisami odrębnymi. Dlatego 
wspomniane tereny portowe i przyrodniczo cenne zostały wyłączone z opracowania 
(mapa 3: zakres opracowania). Dostępność nabrzeży w przypadku 
zróżnicowanego sąsiedztwa wzdłuż brzegów Martwej Wisły, Wisły Śmiałej i Wisły 
Przekop jest kluczowa i dotyka głównego celu opracowania, jakim jest zachowanie 
równowagi pomiędzy wykorzystaniem rzeki dla rozwoju przemysłu a wypoczynkiem 
mieszkańców nad wodą, czy ochroną przyrody.  

Zgodnie z przyjętą metodologią opracowanie skupia się na zagadnieniach 
zagospodarowania nabrzeży czyli na: zwiększeniu dostępności, poprawie 
funkcjonalności i estetyki wyposażenia, kierunkach rozwoju terenów sąsiednich 
zmierzających do ożywienia strefy brzegowej.   

 

 

il. 10. Nabrzeże Twierdzy Wisłoujście z przystankiem tramwaju wodnego (fot. BRG). 
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IV. Ankieta 

Ankieta „Jak urządzić gdańskie nabrzeża” była udostępniona dla 
respondentów na stronie Biura Rozwoju Gdańska od 30 lipca do 16 września 2018 r. 
Celem badania było wskazanie miejsc nad wodą, w których gdańszczanie 
najchętniej spędzają czas wolny oraz brakującego wyposażenia. W badaniu wzięło 
udział 1045 osób, a grupą najbardziej aktywną były osoby w wieku 26-35 lat (42%).  

W odniesieniu do Martwej Wisły osoby deklarujące spędzanie czasu nad wodą w pobliżu 
miejsca zamieszkania wskazywały głównie nabrzeża znajdujące się przy większych 
skupiskach zabudowy mieszkaniowej, takich jak: Nowy Port, Stogi, Przeróbka i Sobieszewo.  

 

 il. 11. Wyniki ankiety ilustrujące wskazania respondentów dotyczące spędzania czasu nad wodą w pobliżu miejsca 
zamieszkania (opr. BRG). 

Wśród ankietowanych 96% korzysta z bliskiego sąsiedztwa wody i większość (74%) 
dociera tam pieszo, a 15% rowerem. Respondenci pytani o brakujące wyposażenie 
zaznaczali w pierwszej kolejności małą architekturę i urządzone ciągi spacerowe, 
a w następnej toalety i oświetlenie. Podkreślano jednocześnie potrzebę 
zwiększenia dostępności brzegów wód dla mieszkańców.  
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il. 12. Wyniki ankiety pokazujące najczęstszy sposób docierania na nabrzeże oraz dotyczące brakujących elementów 
wyposażenia nabrzeży Martwej Wisły (opr. BRG). 

Wyniki ankiety potwierdziły wybór odcinków objętych opracowaniem, co pokrywa 
się z nabrzeżami, które są obecnie wykorzystywane przez mieszkańców. Ankieta 
wskazała również odcinki wymagające poprawy zagospodarowania oraz miejsca  
z potencjałem rozwojowym takie jak: Twierdza Wisłoujście, nabrzeże wzdłuż 
ogrodów działkowych na Krakowcu, tereny biegnące wzdłuż ul. Przegalińskiej, 
rejon śluzy w Przegalinie czy brzegi Wisły Przekop wzdłuż ul. Świbnieńskiej. Ankieta 
pokazała także, że są rejony Wisły, które przyciągają mieszkańców z różnych stron 
Gdańska (il. 14), takie jak: odcinek nabrzeża tzw. Młodego Miasta, nabrzeża 
Twierdzy Wisłoujście czy Górki Zachodnie. Mają na to wpływ ogólnomiejskie 
atrakcje zlokalizowane w sąsiedztwie wymienionych nabrzeży związane z funkcjami 
kultury, sztuki i sportów wodnych (il. 13 i 15). 
 

  
il. 13. Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich (fot. BRG).   
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il. 14. Wyniki ankiety ilustrujące wskazania respondentów dotyczące spędzania czasu nad wodą w Gdańsku (opr. BRG). 
Wskazania respondentów dotyczą miejsc atrakcyjnych nad wodą niezwiązanych z miejscem zamieszkania. 

 

 

il. 15. Nabrzeże Martwej Wisły na odcinku Stogów Mieszkaniowych. W tle przystań żeglarska Tamka (fot. BRG). 
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V. Uwarunkowania 
 

1. Ogólne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne  

W części ogólnej Gdańskiej Polityki Wodnej (il. 4), do poszczególnych 
elementów układu wodnego miasta, przyporządkowano strefy funkcjonalne 
oparte o istniejące zagospodarowanie dominujące przy brzegu lub funkcje 
ustalone w planach miejscowych oraz w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Dla każdej strefy określono 
dominujący charakter i kierunek rozwoju. 

 

 
il. 16. Ogólne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne Wisły wyznaczone w oparciu o strefy funkcjonalne z Il. 2  (opr. 
BRG). 
 

W części zachodniej Martwej Wisły przeważa strefa aktywności gospodarczej  
z fragmentem strefy wielofunkcyjnej na terenach postoczniowych (tzw. Młode 
Miasto) i z  niewielkimi enklawami stref mieszkaniowych (Nowy Port, Przeróbka, 
Stogi). W części wschodniej (na Wyspie Sobieszewskiej) dominuje strefa 
przyrodniczo-rekreacyjna. Sąsiedztwo na styku z wodą determinuje charakter 
otoczenia Wisły, który można sprowadzić do dwóch czytelnych odcinków: 
zurbanizowanego na zachodzie i przyrodniczego na wschodzie (il. 16). Wzdłuż obu 
odcinków istnieją miejsca lub obszary szczególne, warte wyróżnienia 
i uwzględnienia w kształtowaniu nabrzeży m.in. obszary koncentracji dóbr kultury  
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i dziedzictwa historycznego (tzw. Młode Miasto, Twierdza Wisłoujście, ujście 
Martwej Wisły i półwysep Westerplatte), obszary krajobrazu otwartego (Żuławy 
Gdańskie) oraz obszary przyrody chronionej (obszary Natura 2000, użytki 
ekologiczne ustanowione lub planowane do ustanowienia).    
Dla poszczególnych odcinków nabrzeży / brzegów Wisły  ustalono ogólne kierunki 
rozwoju w zależności od strefy funkcjonalnej w której się znajdują:  

1. Nabrzeża znajdujące się w strefie aktywności gospodarczej (nabrzeża 
zachodniej części Martwej Wisły z wyłączeniem terenów mieszkaniowych):  

 rozwój w oparciu o funkcje portowe, usługowe oraz turystyczne, w tym 
wykorzystanie rzeki do rozwoju wewnątrzmiejskiego transportu 
rzecznego; 

2. Nabrzeża znajdujące się w strefie mieszkaniowej (Stogi, Przeróbka, Nowy 
Port): 

 rozwój w oparciu o funkcje mieszkaniowe i usługowe oraz 
rekreacyjne, wykorzystanie sąsiedztwa wody do codziennej rekreacji 
w tym poprawa dostępności nabrzeży w oparciu o wewnętrzne 
pieszo-rowerowe powiązania osiedla z rzeką; 

3. Nabrzeża znajdujące się w strefie wielofunkcyjnej (tzw. Młode Miasto) 
 rozwój w oparciu o planowane funkcje ogólnomiejskie i prestiżowe 

przestrzenie publiczne, posiadające czytelną wielofunkcyjną pierzeję, 
 wyeksponowanie dóbr dziedzictwa kulturowego i krajobrazu poprzez 

adaptację zabytkowych obiektów na funkcje usługowe i funkcje 
kultury, 

 wykorzystanie rzeki do rozwoju wewnątrzmiejskiego transportu 
rzecznego; 

4. Nabrzeża / brzegi znajdujące się w strefie przyrodniczo-rekreacyjnej (Górki 
Zachodnie, Wyspa Sobieszewska) 

 rozwój w oparciu o funkcje usługowe związane ze: sportem,  
rekreacją, turystyką oraz w oparciu o powiązania z lasami i zielenią 
ekologiczno-krajobrazową, 

 zachowanie przyrodniczego charakteru i ochrona miejsc cennych 
przyrodniczo, 

 poprawa dostępności pieszej i rowerowej. 
 

 
il. 17. Istniejące nabrzeże Martwej Wisły na odcinku Stogów i Krakowca (fot. BRG). 
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il. 18. Odcinki objęte opracowaniem – forma -  ukształtowanie (opr. BRG).  
 

Odcinki objęte opracowaniem dzielą się na nabrzeża i brzegi (opisane szczegółowo 
w Rozdz. II. Metodyka) biegnące na styku lądu i wody. Wyjątkowym przykładem są 
brzegi Martwej Wisły i Wisły Przekop na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie 
proponowane wytyczne do zagospodarowania dotyczą ciągów prowadzonych na 
koronie istniejących wałów przeciwpowodziowych (mapy potencjałów i kierunków 
nr 7-12). Tereny położone po stronie odwodnej wałów stanowią obszary zalewowe 
objęte ochroną i restrykcjami w zagospodarowaniu; dopuszcza się na nich jedynie 
minimalne urządzenie we wskazanych punktach węzłowych.  
Wzdłuż Wyspy Stogi i ogrodów działkowych na Krakowcu planowane jest do 
realizacji nabrzeże w postaci wału, które będzie podzielone na odcinki nabrzeży 
cumowniczych wysokich i niskich oraz odcinki rekreacyjne skarpowo-schodkowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYSPA STOGI 

WYSPA SOBIESZEWSKA 

NOWY PORT 
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2. Uwarunkowania przyrodnicze  

Wisła w granicach Gdańska tworzy system hydrograficzny, który składa z 3 
ramion ujściowych do zatoki: Wisły Śmiałej, Przekopu Wisły – sztucznego ujścia  
w Świbnie i Martwej Wisły. W granicach miasta rzeka przepływa przez obszary 
chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, w sąsiedztwie rezerwatów  
i użytków ekologicznych (istniejących i planowanych). 
2.1. Wisła Śmiała stanowi ramię ujściowe Martwej Wisły, długość tego cieku 
wynosi około 1,5 km. Szerokość koryta Wisły Śmiałej waha się od 280 m do 500 m. 
Poziom wód w Wiśle Śmiałej jest uzależniony od wahań wody w głównym korycie 
Martwej Wisły i od stanów wody w Zatoce Gdańskiej. Ujściowy odcinek Wisły 
Śmiałej charakteryzuje się dużą dynamiką mieszania się wód, występują w niej 
wszystkie możliwe kombinacje przepływów, w tym jednoczesny napływ i odpływ. (il. 19).  Na całej 
długości Wisły Śmiałej występuje stałe zasolenie wody.  
 

  
il. 19. Ujście Wisły Śmiałej  (fot. BRG). 

 
Wisła Śmiała - ochrona przyrody 
Wisła Śmiała charakteryzuje się naturalnym korytem i przepływa przez tereny 
cenne przyrodniczo, które objęte są różnymi formami ochrony. Teren położony po 
zachodniej stronie rzeki wraz z tonią wodną włączono do użytku ekologicznego 
Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej (iI.20), jednocześnie jest to obszar Natura 2000 
Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, który rozciąga się także po wschodniej stronie 
rzeki. 
 

 
il. 20. Użytek ekologiczny „Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej”   (fot. BRG). 
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Jezioro Ptasi Raj, przylegające do Martwej Śmiałej od wschodu, oddzielone od niej 
kamienną groblą wraz z przyległymi tereny lądowymi tworzy rezerwat Ptasi Raj (il. 
21). Ujście rzeki do morza jest włączone do obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka 
PLB220005. W rozwidleniu Wisły Śmiałej i Martwej Wisły, na wydmie stykającej się 
z zachodnim brzegiem ustanowiono użytek ekologiczny Wydma w Górkach 
Zachodnich. 
 

 
il. 21. Rezerwat Ptasi Raj – sąsiedztwo Wisły Śmiałej  (fot. BRG). 

 
Wisła Śmiała - walory przyrodnicze 
Cały rejon Wisły Śmiałej cechuje się bogatą, jak na warunki dużej aglomeracji 
bioróżnorodnością. Użytek ekologiczny Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej  
i rezerwat Ptasi Raj cechują się wyjątkowo dużymi populacjami płazów, szczególnie 
z grupy żab zielonych oraz wysokim bogactwem gatunkowym gadów. 
Zgrupowania tych zwierząt tylko w niewielkim stopniu uległy negatywnemu 
wpływowi antropopresji. Mimo znacznego przekształcenia siedlisk przez 
człowieka, również teriofauna (ssaki) – przynajmniej w granicach rezerwatu „Ptasi 
Raj” nie wykazuje szczególnych przejawów zubożenia. Bytowaniu ich sprzyja 
trudno dostępny teren i duże odległości od zabudowy. Najbogatszy pod względem 
awifauny jest rezerwat Ptasi Raj. Ogółem Wisła Śmiała wraz z użytkiem 
ekologicznym Zielone Wyspy i rezerwatem Ptasi Raj skupiają 46 gatunków roślin 
wodnych, szuwarowych i bagiennych. W Wiśle Śmiałej rośliny wodne skupione są 
głównie w płytkiej strefie jeziora Ptasi Raj. Na uwagę zasługuje grobla oddzielająca 
Wisłę Śmiałą od jeziora Ptasi Raj, która jest obecnie ostoją wielu gatunków 
halofilnych. Na Wiśle Śmiałej występują na znacznych powierzchniach siedliska 
szuwaru trzcinowego, który zajmują łącznie 38,4 ha. W nurcie Wisły Śmiałej 
najczęściej spotykanymi gatunkami są makroglony. Śmiała Wisła jest ważnym 
areałem rozrodczym i żerowiskowym dla populacji ryb rezydentnych oraz 
korytarzem dla ryb wędrownych i minoga rzecznego migrujących do Motławy i jej 
dopływów. Corocznie, w miesiącach wiosennych akwen stanowi miejsce tarła dla 
licznego stada śledzi wchodzących z morza. 
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Wisła Śmiała - potencjał przyrodniczy 
– Prawy brzeg Wisły Śmiałej w Górkach Wschodnich jest 

zagospodarowany pomostami i ogrodami przydomowymi. Sam brzeg jest 
nieomal na całej długości zajęty przez pas szuwaru trzcinowego. Na zapleczu 
dominuje roślinność ruderalna lub roślinność kulturowa z gatunkami 
uprawianymi. Ten odcinek brzegu ma niski potencjał przyrodniczy.  

– Od końca ulicy Nadwiślańskiej, w kierunku jeziora Ptasi Raj, wzdłuż brzegu 
ciągnie się szuwar trzcinowy i pas roślinności ziołoroślowo-ruderalnej, 
stanowiącej dawne wypasane łąki. Wisła Śmiała od jeziora Ptasi Raj oddzielona 
jest kamienną groblą. Grobla jest miejscem odpoczynku wielu gatunków 
ptaków. Ujściowy odcinek do Zatoki Gdańskiej posiada umocniony brzeg, przez 
który jednak w czasie sztormów przelewa się woda. Za umocnieniami znajduje 
się piasek wydmowy. Na wydmach rosną: piaskownica zwyczajna, 
wydmuchrzyca piaskowa, kostrzewa kosmata i mikołajek nadmorski. W tym 
rejonie, na wydmie szarej, występują zbiorowiska zaroślowe (rokitnik zwyczajny, 
wierzby i topole) oraz murawy. Cały ten odcinek posiada wysoki potencjał 
przyrodniczy.  

– Lewy brzeg Wisły Śmiałej od Stoczni Wisła do terenów klubów jachtowych jest 
intensywnie zagospodarowany przez baseny jachtowe, falochrony, tereny 
przemysłowe (il. 22) – to odcinek o niskim potencjale. Na zapleczu tych 
terenów występują zbiorowiska ruderalne.  
 

 
il. 22. Zachodni brzeg Wisły Śmiałej – tereny klubów jachtowych  (fot. BRG). 

 
– Na wysokości ul. Łowickiej rozciągają się płaty roślinności łąkowo-murawowej  

i pas roślinności słonolubnej, brak tu natomiast pasa szuwaru trzcinowego. Ten 
odcinek posiada umiarkowany potencjał.  

– Odcinek brzegu Wisły Śmiałej położony na styku z użytkiem ekologicznym 
Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej charakteryzuje się występowaniem 
podmokłych, rozległych szuwarów trzcinowych, które są porozcinane pasami 
wody. Na terenie tym występuje niewielka populacja bobrów. Cały teren 
okresowo zalewany jest wodą, i stanowi jeden z największych kompleksów 
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szuwarów trzcinowych w obrębie Gdańska, mających na obrzeżach wciąż 
bogatą florę halofilną oraz cenną awifaunę. Od strony lądu teren porośnięty jest 
przez zbiorowiska ziołoroślowo-ruderalne, z udziałem krzewów i drzew, w tym 
m.in. rokitnikiem zwyczajnym, jarzębem szwedzkim, kruszyną pospolitą oraz 
występuje najbogatsza w Gdańsku populacja nasięźrzału pospolitego – ten 
odcinek brzegu charakteryzuje się wysokim potencjałem.  

– Pas brzegu zagospodarowany przez Morską Służbę Poszukiwania  
i Ratownictwa, kluby jachtowe, Narodowe Centrum Żeglarstwa i Bosmanat ma 
nabrzeża przystosowane do cumowania jednostek pływających, roślinność 
stanowią zbiorowiska ruderalne oraz nasadzenia drzew i krzewów. Odcinek ten 
ma niski potencjał przyrodniczy. 

– Brzeg przy ujściu do morza to piaszczysta plaża i skarpa zabezpieczona 
umocnieniami betonowymi i kamiennymi. Ten odcinek charakteryzuje się 
umiarkowanym potencjałem przyrodniczym.  

 
2.2. Przekop Wisły to sztucznie przekopany, ujściowy odcinek Wisły biegnący od 
śluzy w Przegalinie do brzegów Zatoki Gdańskiej o długości około 7 km i szerokości 
od 250 m do 400 m. Od czasu budowy tego sztucznego ujścia linia brzegowa 
odsunęła się w głąb zatoki o około 3 kilometry, na skutek tworzenia się stożka 
napływowego z  materiałów niesionych i odkładanych przez wody Wisły. 
Głębokość tego odcinka jest zmienna, występują liczne płycizny, cyklicznie 
prowadzone są prace refulacyjne mające na celu pogłębienie toru wodnego. 
W granicach miasta Gdańska jest tylko lewobrzeżna część Przekopu Wisły.  
Przekop Wisły - ochrona przyrody 
Tereny wzdłuż brzegu Przekopu włączone są do Obszarów Chronionego 
Krajobrazu: Żuław Gdańskich i Wyspy Sobieszewskiej oraz do sieci obszarów 
Natura 2000 Ujście Wisły  PLB220004. W ujściowym odcinku utworzono rezerwat 
Mewia Łacha (iI. 23). Teren rezerwatu został uznany za ostoję ptaków  
o randze europejskiej i włączony został do obszaru Natura 2000 Ostoja w ujściu 
Wisły PLB220044. 
 

 
il. 23. Rezerwat „Mewia Łacha” – ujście Wisły Przekop (fot. BRG). 
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Przekop Wisły - walory przyrodnicze 
Tereny sąsiadujące z brzegiem zatoki i Przekopu to lasy sosnowe pasa 
nadmorskiego oraz piaszczyste wydmy, plaża i piaszczyste ławice formujące się na 
przedłużeniu osi nurtu Wisły. Niedostępne brzegi stały się miejscem lęgowym dla 
ptactwa wodno-błotnego oraz miejscem odpoczynku w takcie przelotów 
wiosennych i jesiennych. W rezerwacie Mewia Łacha (il. 23) zaobserwowano 
występowanie prawie 220 gatunków ptaków. Co najmniej 50 z nich to gatunki 
lęgowe. Niektóre z nich mają tu swoje jedyne gniazdowiska w Polsce. Rezerwat 
Mewia Łacha poza bogatą awifauną jest też miejscem występowania teriofauny 
(ssaki), bytuje tu m.in. wydra, bóbr europejski, spotyka się również fokę szarą. 
Ogromnym walorem rezerwatu jest też bogactwo florystyczne. Występuje tu 
ponad 450 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 17 gatunków podlega 
ochronie, a 70 to gatunki uznane za rzadkie i zagrożone wymarciem w Regionie 
Gdańskim lub w Polsce.  
Przekop Wisły - potencjał przyrodniczy: 
– Odcinek od Przegaliny do Świbna charakteryzuje się dużym potencjałem 

przyrodniczym. Pomiędzy brzegiem rzeki a ul. Świbnieńską, która jest wałem 
przeciwpowodziowym rozciągają się łąki zalewowe, porośnięte roślinnością 
łąkowo-murawową i ruderalną. Występują tu gatunki roślin z odległych 
terenów, przywleczonych tu z głębi lądu Wisłą. Przy brzegu brak pasa szuwaru 
trzcinowego.  

– W Świbnie znajduje się niewielki port rybacki (il. 24) z betonowymi kejami oraz 
przeprawa promowa przez Wisłę. Ten odcinek brzegu został zakwalifikowany 
jako brzeg o niskim i umiarkowanym potencjale przyrodniczym.  
 

 
il. 24. Port w Świbnie – sąsiedztwo Wisły Przekop  (fot. BRG). 
 
– Przekop Wisły za Świbnem aż do ujścia do morza pomimo umocnionego brzegu 

narzutem kamiennym i wybudowaniu przy ujściu betonowego falochronu ma 
wysoki potencjał przyrodniczy.  
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2.3. Martwa Wisła - śluza w Przegalinie oddziela wody od głównego koryta Wisły. 
Długość Martwej Wisły to około 27 km, średnia jej głębokość wynosi 4,7 m. Koryto 
rzeki w wielu miejscach zachowało cechy dawnego odcinka ujściowego  
z przegłębieniami na zakolach. Martwa Wisła wypełniona jest wodami o silnym 
zasoleniu, rozkład prędkości w rzece wykazuje dwukierunkowy przepływ  
w zależności od wysokości wezbrań sztormowych, prądów, falowania oraz od 
intensywności opadów. Na całym odcinku występują wahania poziomu wody - 
podnoszą się maksymalnie o 164 cm ponad średni poziom, a obniżają poniżej 
niego o 105 cm. Martwa Wisła jest zasilana przez Motławę i Strzyżę. Pewne ilości 
wód dostarczają również kanały odwadniające (Opływ Motławy i Czarna Łacha)  
i przepompownie. Ze względu na morfometryczne i hydrograficzne zróżnicowanie 
można ją podzielić na dwie części: wschodnią (odcinek od śluzy w Przegalinie do 
ujścia Wisły Śmiałej o długości 11,5 km) i zachodnią (odcinek od Przełomu Wisły 
Śmiałej do ujścia do Zatoki Gdańskiej w Nowym Porcie o długości 15,5 km).  
 

 
il. 25. Martwa Wisła- rejon Wyspy Sobieszewskiej  (fot. BRG). 
 
Martwa Wisła - ochrona przyrody 
Po dwóch stornach rzeki rozciągają się Obszary Chronionego Krajobrazu: Żuław 
Gdańskich i Wyspy Sobieszewskiej. Na obszarze Twierdzy Wisłoujście i na terenach 
przyległych ze względu na cenne siedliska utworzono obszar Natura 2000 
"Twierdza Wisłoujście" PLH220030. Wzdłuż brzegu Wyspy Sobieszewskiej 
występują naturalne i półnaturalne zbiorowiska łąkowe i szuwarowe, które 
proponowane są do ochrony, jako użytki ekologiczne „Szuwary Wyspy 
Sobieszewskiej” (il. 25).   
Martwa Wisła - walory przyrodnicze 
Obszary sąsiadujące ze wschodnim odcinkiem Martwej Wisły są bezleśne, ich 
cechą charakterystyczną jest rolnicze wykorzystanie oraz obecność bogatej sieci 
rowów melioracyjnych i związany z tym układ polderowy. Do cennych elementów 
przyrodniczych należą: względnie naturalne i półnaturalne zbiorowiska łąkowe 
i szuwarowe, które zachowały się wzdłuż brzegu Wyspy Sobieszewskiej i które 
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proponowane są do ochrony, jako użytki ekologiczne „Szuwary Wyspy 
Sobieszewskiej” (il. 26).  
 

 
il. 26. Martwa Wisła wzdłuż południowego brzegu Wyspy Sobieszewskiej (fot. BRG). 

 
W części zachodniej koryto Martwej Wisły zostało znacznie przekształcone przez 
człowieka. Cechą charakterystyczną jest wyspa Ostrów znajdująca się w centrum 
miasta oraz opływające ją wody: Kanał Kaszubki i Martwa Wisła. Na Wyspie Ostrów 
dominuje przemysł stoczniowy. W tym rejonie występuje też znacznie uboższa 
awiofauna.  Odcinki brzegów na wysokości Nowego Portu i Westerplatte do ujścia 
do Zatoki Gdańskiej są wykorzystywane jako portowe nabrzeża przeładunkowe, 
do celów obronnych lub transportowych (il. 27). Otoczenie Twierdzy wraz ze 
starym drzewostanem i fosą jest miejscem rojenia nietoperzy i siedliskiem różnych 
gatunków ptaków. Nietoperze (4 do 8 gatunków) hibernują w bastionach i bunkrach 
oraz w okolicznych ruinach. Na obszarze Twierdzy i na terenach przyległych ze 
względu na cenne siedliska utworzono obszar Natura 2000 Twierdza Wisłoujście 
PLH220030. Najbogatsze miejsca pod względem przyrodniczym odcinka 
zachodniego to fragmenty brzegów przy moście wantowym, obie strony rzeki na 
wysokości Rafinerii Grupy Lotos S.A i rejon Płoni Wielkich. Pomimo ich 
antropogenicznego przekształcenia charakteryzują się występowaniem płatów 
ciepłolubnych muraw na zapleczu i trzcinowiska z bogatą awiofauną. Te odcinki 
posiadają umiarkowany i wysoki potencjał przyrodniczy. 
Martwa Wisła - potencjał przyrodniczy: 
– Odcinek wschodni Martwej Wisły opływa Wyspę Sobieszewską od południa  

i przepływa w sąsiedztwie przydepresyjnych terenów rolniczych Żuław 
Gdańskich. Na tym odcinku Martwa Wisła ma swoje rozgałęzienie, które jest jej 
starorzeczem z niewielką przystanią żeglarską w Błotniku. W większości brzegi 
zostały zakwalifikowane jako brzegi o wysokim i umiarkowanym potencjale 
przyrodniczym. 
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– Umocniony i zagospodarowany brzeg w Sobieszewie i przy stoczni jachtowej 
Galon ma niski potencjał przyrodniczy. 

– Brzegi zachodniego odcinka Martwej Wisły przepływającego przez miasto  
charakteryzują się niskim potencjałem przyrodniczym (il. 27).  

– Na obszarze twierdzy i na terenach przyległych ze względu na cenne siedliska 
utworzono obszar Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030. Ten odcinek 
posiada wysoki potencjał przyrodniczy. 

 

 
il. 27. Martwa Wisła – odcinek Nabrzeża Szczecińskiego (fot. BRG). 
 

Waloryzacja przyrodnicza dla Polityki Wisły zilustrowana została w 2 
załącznikach graficznych: 
– MAPA NR 1- Martwa Wisła Ujście, 
– MAPA NR 2 - Wisła Śmiała – Martwa Wisła – Przekop. 
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3. Dostępność – podział na odcinki  

Wybór odcinków objętych opracowaniem (odcinki czerwone na il. 28)  
wynika z analizy zakresu dostępności nabrzeży/brzegów dla mieszkańców i z określenia 
ewentualnych ograniczeń w ich zagospodarowaniu wynikających z własności lub 
dominującej funkcji. Istotną kwestią było sąsiedztwo niekolidujące z re-kreacyjną 
funkcją jaką powinno pełnić udostępnione mieszkańcom nabrzeże / brzeg. Na tej 
podstawie z opracowania wyłączono obszary przemysłowe oraz obszary 
rezerwatów, których dostępność jest ograniczona, a zagospodarowanie jest 
regulowane przepisami odrębnymi (kolor czarny na il. 28).  

 

il. 28. Zakres opracowania (opr. BRG). 

Wyodrębniono także odcinki, które mogą w przyszłości zmienić swój charakter i stać 
się nabrzeżami miejskimi pod warunkiem wycofania funkcji przemysłowej. Są to: 
nabrzeże Flisaków, Obrońców Westerplatte, Obrońców Poczty Polskiej oraz 
Oliwskie (odcinki żółto-czarne na il. 28). Taka sytuacja może nastąpić w przyszłości 
w związku z budową Portu Centralnego, który umożliwi rozwój funkcji portowo-
przemysłowo-składowych w miejscu o dogodniejszym usytuowaniu, z lepszym 
dostępem transportowym od strony lądu i wody. 

 

WYSPA STOGI 

WYSPA SOBIESZEWSKA 
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Ostatecznie do opracowania przyjęto następujące 12 odcinków (mapa nr 3): 

 ODCINEK 1: Przegalina. Odcinek Wisły Przekop od śluzy w Przegalinie do 
południowej granicy miasta. Świbno, ul. Świbnieńska.  

 ODCINEK 2: Odcinek Wisły Przekop zawierający w części północnej fragment 
lasu, port rybacki oraz ulicę przebiegającą po wale od Świbna do śluzy w 
Przegalinie. 

 ODCINEK 3: Ul. Przegalińska. Odcinek Martwej Wisły od ul. Uzdrowiskowej 
do Kanału Młynówka. 

  ODCINEK 4: Sobieszewo. Odcinek Martwej Wisły,od ul. Przegalińskiej do 
Górek Wschodnich. 

 ODCINEK 5: Górki Zachodnie. Odcinek Wisły Śmiałej od ul. Przełom do ujścia 
Wisły Przekop.  

 ODCINEK 6: Stogi. Odcinek Martwej Wisły, od ul. Zimnej do ul. Steczka. 
 ODCINEK 7: Rudniki. Nabrzeże Retmanów, odcinek Martwej Wisły od 

Opływu Motławy do mostu kolejowego. 
 ODCINEK 8: Przeróbka. Nabrzeże Szyprów, odcinek Martwej Wisły od mostu 

Siennickiego do mostu kolejowego. 
 ODCINEK 9: Młode Miasto. Nabrzeże Odstawcze, odcinek Martwej Wisły od 

ul. Niterów do wysokości Polskiego Haka oraz częściowo Nabrzeże Flisaków. 
 ODCINEK 10: Nowy Port. Nabrzeże Zbożowe, odcinek Martwej Wisły od 

ujścia kanału Warzywód I do wysokości ul. Na Zaspę. 
 ODCINEK 11: Twierdza Wisłoujście. Nabrzeże Wisłoujście, odcinek Martwej 

Wisły od wysokości ul. Ku Ujściu, wraz z fosą Twierdzy Wisłoujście i Nabrzeżem 
Mew (z wyłączeniem Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej) . 

 ODCINEK 12: Nabrzeże Ziółkowskiego  

 

il. 29. Nabrzeże Ziółkowskiego (fot. BRG). 



GDAŃSKA POLITYKA WODNA - POLITYKA WISŁY

MAPA NR 3

zgodnie ze spisem map

I POLSKI HAK
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4. Typy nabrzeży / brzegów w Polityce Wisły 

Do każdego z 12 przyjętych do opracowania odcinków wzdłuż brzegu Wisły 
przyporządkowano docelowy charakter urządzenia nabrzeża zgodnie z typologią 
przyjętą w metodyce (Rozdz. II).  

 

il. 30. Typy nabrzeży Martwej Wisły (opr. BRG).  

Aby zwizualizować preferowany charakter poszczególnych odcinków stworzono 
zbiór referencji (mapy 4,5,6) dedykowany nabrzeżom Wisły, ilustrujący zalecaną 
estetykę elementów wyposażenia. Tym sposobem naniesione na planszę 
kierunków kolorowe ikony wskazujące obligatoryjne i uzupełniające elementy 
wyposażenia mają swoje odzwierciedlenie w przykładowych  sposobach 
zagospodarowania. 

W opracowaniu, z powodu jego strategicznego charakteru, nie wskazuje się listy 
konkretnych wytycznych – szczegółowych rozwiązań estetycznych czy 
materiałowych dedykowanych wybranym odcinkom. GPW stanowi ogólną bazę 
dla późniejszych projektów, w których rozwiązania i dobór form oraz materiałów 
muszą być indywidualnie dostosowane do lokalnego charakteru miejsca, zgodnie 
z definicjami typów nabrzeży (Rozdz. II. Metodyka). 

 

WYSPA STOGI 

WYSPA SOBIESZEWSKA 



 ROZWÓJ SIECI PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO  ESTETYKA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  GDAŃSKA POLITYKA WODNA - POLITYKA WISŁY

MAPA NR 4 
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VI.  Potencjały i Kierunki 

Na kolejnych stronach załączono po dwie plansze dla każdego z dwunastu 
odcinków Polityki Wisły. Plansze przedstawiają: 

 potencjały – uwarunkowania dla rozwoju nabrzeża / brzegu 
 kierunki – wytyczne projektowe.    

Schemat poniżej przedstawia kolejność poszczególnych odcinków 
i rozmieszczenia oraz orientację arkuszy.  

 

 

il. 31. Schemat podziału na arkusze (zgodnie z numeracją odcinków). 
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TERENY UPRAW 

ROLNYCH

etap I

wyposażenie obligatoryjne 

etap II

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia (o funkcji hydrosanitarnej, 

ekologicznej i krajobrazowej wzmocnienie i obudowę , zapewniająca 

biologiczną rzeki, urządzenie uwzględniające możliwość podniesienia 

poziomu wód)

preferowane kierunki zagospodarowania terenu wspomagające rozwój 

turystyki wodnej, rekreacji, sportu:

A. zieleń ogólnodostępna  z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej 

wspomagającej planowaną przystań kajakową

B. funkcje mieszkaniowo-usługowe i usługowe

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp 

WISŁA ODC. 3 - KIERUNKI GDAŃSKA POLITYKA WODNA - POLITYKA WISŁY

brzegi przyrodniczo-rekreacyjne do urządzenia

CHARAKTER URZĄDZENIA BRZEGU

DOSTĘPNOŚĆ BRZEGU

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

planowane powiązania piesze

wybrane planowane parkingi

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej
A

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

lokalizacje planowane:

lokalizacje zalecane:

przystań kajakowa 

przystań kajakowa 

ośrodek wypoczynkowy

lokalizacje istniejące: 

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych;

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

przyrodniczo -
rekreacyjny

charakter: 

DOCELOWE WYPOSAŻENIE BRZEGÓW      

tarasy widokowe

ciągi pieszo-rowerowe oświetlenie

pomosty, zejścia do wody

tablice edukacyjne

zadaszeniastoły piknikowe
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POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

punkty widokowe na wodę

osie widokowe na wodę
nabrzeża/brzegi nieurządzone z 

możliwością przejścia

nabrzeża/brzegi urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA/BRZEGU

wybrane przystanki komunikacji autobusowej

powiązania piesze 

A

powiązania pieszo - jezdne 

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA/BRZEGU POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU/ BRZEGOWI

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska, ogrody 

działkowe)

tereny zieleni niezagospodarowanej 

tereny inwestycyjne 

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I 

WSPOMAGAJĄCEJ

przystań żeglarska

przystanek tramwaju wodnegotereny zieleni istniejącej

śluza, zrzut, syfon
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GÓRKI WSCHODNIE

SOBIESZEWO

Turystyczna
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MAPA NR 14

zgodnie ze spisem map

A

B

C
C

D

C

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji i sportu: 

A. Usługi związane z rekreacją i turystyką - zaleca się lokalizację 

usług związanych z żeglugą i sportami wodnymi w tym marinę i 

przystanek tramwaju wodnego,

B. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa - funkcja społeczna (dom 

opieki osób starszych, żłobek itp.)

C. Usługi związane z rekreacją i turystyką - funkcja gastronomi, 

obsługi turystyki wodnej oraz miejsce wypoczynku spacerowiczów.

D.Zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą - zalecana 

lokalizacja przystani kajakowej.

przystanki tramwaju wodnego

przystań żeglarska

N

0 100 200m

przestrzenie publiczne (na podstawie opracowania Gdańskie 

Przestrzenie Lokalne, BRG)

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU/BRZEGOWI

punkty węzłowe wymagające szczególnego 

urządzenia pod kątem ekspozycji widokowej np.: 

tarasy widokowe, małe place nadwodne, miejsca 

koncentracji urządzeń wypoczynkowych;

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA/BRZEGU 

nabrzeża/brzegi rekreacyjne istniejące

nabrzeża/brzegi rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA/BRZEGU

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

planowane powiązania piesze

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

lokalizacje istniejące: 

lokalizacje planowane: 

lokalizacje zalecane: 

przystań kajakowa 

DOCELOWE WYPOSAŻENIE NABRZEŻY/BRZEGÓW          brzegi przyrodniczo-rekreacyjne do urządzenia

planowane powiązania pieszo-jezdne

przyrodniczo -rekreacyjnyrekreacyjny

charakter: 

wybrane przystanki komunikacji autobusowejA

planowane przestrzenie publiczne (na podstawie obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

przystań żeglarska

przystanek tramwaju wodnego ciąg pieszy

siedziska

pojemniki na śmieci

zieleń urządzona

stojaki rowerowe

oświetlenie

zdroje 

stoły piknikowe

pomosty, zejścia do wody

IIIII

toalety ogólnodostępne

tarasy widokowe

elementy sztuki

ogródki gastronomiczne

tablice edukacyjne

śluza, zrzut, syfon

przystań żeglarska

przystań kajakowa
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IIIII
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zgodnie ze spisem map

nabrzeża/brzegi nieurządzone

z możliwością przejścia

nabrzeża/brzegi urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia 

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA/BRZEGU

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA/BRZEGU 

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej

powiązania piesze 

A

powiązania pieszo - jezdne 

wybrane parkingi

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

punkty widokowe na wodę

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska, ogrody 

działkowe)

tereny zieleni niezagospodarowanej 

tereny inwestycyjne o funkcji mieszkaniowo-

usługowej i przemysłowo-usługowej

tereny zieleni chronionej:

    Użytek ekologiczny „Zielone wyspy”

3.  Użytek ekologiczny „Wydma w Górkach Zachodnich”

1.  NATURA 2000- Ujście Wisły, Rezerwat „Ptasi Raj”

2.  NATURA 2000-Ostoja w ujściu Wisły,

tereny zieleni istniejącej

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ 

I WSPOMAGAJĄCEJ

przystań żeglarska

stocznia

przystanek tramwaju wodnegoprzy ulicy  Przełom 9

ważne budynki i obiekty związane z historią 

i tożsamoscią miejsca - budynek dawnego 

Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej zlokalizowany 

1

2

3

A

tereny usługowe
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etap I

etap II

IIIII

lokalizacje planowane: 

lokalizacje zalecane:  

przystań kajakowa 

przystanek tramwaju wodnego

przystań żeglarska

rozbudowy planowane: 

DOCELOWE WYPOSAŻENIE NABRZEŻY/BRZEGÓW          

przyrodniczo -
rekreacyjny

rekreacyjny

charakter: 

ciąg pieszo rowerowy

siedziska

pojemniki na śmieci

zieleń urządzona

stojaki rowerowe

oświetlenie

zdroje 

stoły piknikowe

pomosty, zejścia do wody

IIIII

toalety ogólnodostępne

zadaszenia

tarasy widokowe

elementy sztuki

tablice edukacyjne

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU/BRZEGOWI

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

przyroda chroniona oraz obszary cenne przyrodniczo wskazane 

do objęcia ochroną

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji i sportu: 

A. Usługi związane z rekreacją - preferowana przystań kajakowa z 

przystankiem tramwaju wodnego,

D. Usługi z zielenią towarzyszącą - preferowane funkcje 

gastronomia, obsługa turystyki wodnej,

E. zieleń urządzona - wieża widokowa z gastronomią i szaletami.

Preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

B,C. Usługi związane ze sportem, rekreacją, turystyką i edukacją 

wraz z funkcjami towarzyszącymi; w ternie nr B możliwość 

lokalizacji stacji paliw do obsługi jednostek pływających,

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

lokalizacje istniejące:

przystań żeglarska

stocznia

przystanek tramwaju wodnego

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

wybrane parkingi 

wybrane przystanki komunikacji autobusowej, 

tramwajowej i kolejowej
A

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA/BRZEGU

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych;

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

historyczne obiekty związane z wodą mające potencjał adaptacji na 

nowe funkcje lub wymagające modernizacji dostosowanej do 

współczesnych warunków użytkowania - budynek dawnego Jacht 

Klubu Stoczni Gdańskiej zlokalizowany przy ulicy  Przełom 9; 

zalecana lokalizacja bałtyckiego centrum edukacji morskiej.

CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA/BRZEGU

nabrzeża/brzegi rekreacyjne 

do urządzenia

brzegi przyrodniczo-rekreacyjne 

do urządzenia

nabrzeża/brzegi 

rekreacyjne istniejące

A
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nabrzeża nieurządzone

z możliwością przejścia

nabrzeża urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA 

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej, tramwajowej 

powiązania piesze 

AT

powiązania pieszo - jezdne 

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska, ogrody 

działkowe)

tereny zieleni niezagospodarowanej

tereny inwestycyjne 

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I 

WSPOMAGAJĄCEJ

przystań żeglarska

stocznie

przystanek tramwaju wodnego tereny zieleni istniejącej 

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA

punkty widokowe na most Jana Pawła II oraz Główne Miasto

oś widokowa na wodę 

N0 250m 500m

MAPA NR 17

zgodnie ze spisem map



lokalna przestrzeń publiczna (na podstawie opracowania Gdańskie 

Przestrzenie Lokalne, BRG)

BA
C

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych.tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji, sportu: funkcja 

przemysłowo-uslugowa, zalecane wprowadzenie obsługi turystyki 

wodnej. 

tereny inwestycyjne wymagające zmiany mpzp ze względu na 

wzmocnienie potencjału miejsca:

A. i  B. Rozbudowa przystani żeglarskiej o funkcje przystani 

kajakowej, dopuszczenie funkcji mieszkaniowych i usługowych, 

wykreowanie przestrzeni publicznej. 

C. Dopuszczenie funkcji mieszkaniowych i szerszego wachlarza 

usług, wykreowanie sportowo-rekreacyjnej strefy przy nabrzeżu.

D. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub usług 

związanych z rozwojem funkcji rekreacji i sportów wodnych.

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

przystań żeglarska

stocznie

przystanek tramwaju wodnego

lokalizacje istniejące:

lokalizacje planowane:

lokalizacje zalecane:

przystań kajakowa 

ciąg pieszo rowerowy

wyposażenie obligatoryjne 
etap 1 etap 2

 wyposażenie uzupełniające

 wyposażenie obligatoryjne

etap 1 etap 2

siedziska

pojemniki na śmieci

wyposażenie rekreacyjne dla 

różnych grup wiekowych

zieleń urządzona

stojaki dla rowerów

oświetlenie

zdroje

stoły piknikowe 

ogródki gastronomiczne

elementy sztukipomosty, zejścia do wody

IIIII IIIII

IIIII

 wyposażenie uzupełniające

toalety ogólnodostępne

przystań żeglarska

rozbudowy / modernizacje planowane:
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CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA

nabrzeże rekreacyjne istniejące

nabrzeże rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

planowane powiązania piesze

planowane powiązania pieszo-jezdne

wybrane planowane parkingi

wybrane przystanki komunikacji miejskiej

autobusowej i tramwajowej
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DOCELOWE WYPOSAŻENIE NABRZEŻY/BRZEGÓW            

rekreacyjnycharakter:

przyłącza umożliwiające 

cumowanie barek 

mieszkalnych/usługowych

wybrane planowane drogi rowerowe

MAPA NR 18

zgodnie ze spisem map
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przystań żeglarska
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zgodnie ze spisem map

nabrzeża urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA

powiązania pieszo - jezdne 

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

osie widokowe na wodę

punkty widokowe na mosty: Jana Pawła II i kolejowy 

przystań wioślarska

przystań kajakowa

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA

nabrzeża nieurządzone 

z możliwością przejścia

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU

tereny inwestycyjne 

tereny zieleni istniejącej
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etap 1

etap 2

CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA

nabrzeża rekreacyjne istniejące

nabrzeża rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA

powiązania pieszo-jezdne

planowane powiązania pieszo-jezdne

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

lokalizacje istniejące:

przystań wioślarska

przystań żeglarska

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych;

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji, sportu:

A. Produkcja i usługi  - zaleca się lokalizację usług związanych z 

żeglugą i sportami wodnymi,

B.Produkcja i usługi - zalecana lokalizacja Bazy Ratownictwa 

Wodnego,

C. Produkcja i usługi -  zaleca się lokalizację usług związanych z 

żeglugą i sportami wodnymi w tym marinę.

lokalizacje zalecane:  

przystań żeglarska

DOCELOWE WYPOSAŻENIE NABRZEŻY          

rekreacyjnycharakter: 

ciąg pieszo rowerowy

ciąg pieszy

siedziska

pojemniki na śmieci

zieleń urządzona

stojaki rowerowe

oświetlenie

zdroje 

pomosty, zejścia do wody

IIIII
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nabrzeża nieurządzone

z możliwością przejścia 

nabrzeża urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej, tramwajowej 

powiązania piesze 

AT

powiązania pieszo - jezdne 

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska, ogrody 

działkowe)

tereny zieleni niezagospodarowanej 

tereny inwestycyjne

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

osie widokowe na Martwą Wisłę

punkty widokowe punkty widokowe na Główne 

Miasto,  oraz na most Jana Pawła II

ważne budynki i obiekty związane z historią i 

tożsamością miejsca - dawna karczma, obecnie 

nieczynny obiekt restauracyjno-noclegowy 

dominanty przestrzenne  (most Jana Pawła II, most  

kolejowy)

tereny zieleni istniejącej

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I 

WSPOMAGAJĄCEJ

stocznia

przystań wioślarska

MAPA NR 21

zgodnie ze spisem map
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D

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia 

pod kątem ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, 

małe place nadwodne, miejsca koncentracji urządzeń 

wypoczynkowych.

CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

preferowane kierunki zagospodarowania terenów 

inwestycyjnych wspomagające rozwój turystyki 

wodnej, rekreacji, sportu:

A. Zieleń ogólnodostępna z dopuszczeniem funkcji 

gastronomicznej, obsługi ruchu turystycznego i 

rekreacyjnego.

B. Usługi - wzbogacenie funkcji rekreacji i sportów 

wodnych.

C / D. Zieleń ogólnodostępna z dopuszczeniem funkcji 

społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, gastronomicznej 

w zieleni.

historyczne obiekty związane z wodą mające: potencjał 

adaptacji na nowe funkcje, wymagające modernizacji 

dostosowanej do współczesnych warunków użytkowania 

lub stanowiące potencjał krajobrazowy -  dawna karczma 

przy przeprawie - zalecana modernizacja i przywrócenie 

funkcji

INFRASTRUKTURA WODNA I WSPOMAGAJĄCA:

rozbudowa i / lub modernizacja klubu 

wioślarskiego

stocznie

lokalizacje istniejące:
nabrzeże rekreacyjne istniejące

nabrzeże rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze 

planowane powiązania piesze 

lokalna przestrzeń publiczna  (na podstawie 

opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne, BRG)

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp, 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

ciąg pieszo rowerowy

siedziska

pojemniki na śmieci

wyposażenie rekreacyjne dla 

różnych grup wiekowych

zieleń urządzona

stojaki dla rowerów

oświetlenie

zdroje

stoły piknikowe 

ogródki gastronomiczne

elementy sztukipomosty, zejścia do wody

IIIII

toalety ogólonodostępne

rozbudowy / modernizacje planowane:

wyposażenie obligatoryjne 

etap 1 etap 2

 wyposażenie uzupełniające
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wybrane planowane parkingi
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nabrzeża nieurządzone

z możliwością przejścia

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ 

I WSPOMAGAJĄCEJ

przystań żeglarska

stocznia

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU

tereny inwestycyjne o funkcji mieszkaniowo-

usługowej i przemysłowo-usługowej

tereny zieleni istniejącej

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

ważne budynki i obiekty związane z historią 

i tożsamością miejsca:

1. Hale dawnej Stoczni Cesarskiej.

2. Budynek Dyrekcji dawnej Stoczni Cesarskiej 

wraz z placem przed budynkiem.

3. Budynek remizy Straży Pożarnej. 

4. Hala B 90: : budynek biurowy,magazyn, hala 

elektryczna, budynek kotłowni.

5. Mleczny Piotr.

6. Pochylnie stoczniowe.

7. Dźwigi stoczniowe.

punkty widokowe na wodę i nabrzeża stoczniowe 

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA

powiązania piesze 

powiązania pieszo - jezdne 

nabrzeża nieurządzone

bez możliwości przejścia

7

7

7

7
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MAPA NR 24

zgodnie ze spisem map

IIIII
etap I etap II

 wyposażenie obligatoryjne  wyposażenie uzupełniające 

IIIII
etap I etap II

 wyposażenie obligatoryjne 

 wyposażenie uzupełniające 
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7

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych;

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

historyczne obiekty związane z wodą mające: potencjał adaptacji na 

nowe funkcje, wymagające modernizacji dostosowanej do 

współczesnych warunków użytkowania lub stanowiące potencjał 

krajobrazowy: 

1.Budynki dawnych hal Stoczni Cesarskiej - zalecana funkcja 

usługowa. 

2.Budynek dyrekcji dawnej Stoczni Cesarskiej wraz z placem przed 

budynkiem - zalecana funkcja usługowa.

3. -zalecana funkcja usługowa Budynek remizy Straży Pożarnej

związana z gastronomią.

4. Hala B 90: budynek biurowy,magazyn, hala elektryczna, budynek 

kotłowni - zalecana funkcja usługowa związana z kulturą.

5. Mleczny Piotr-zalecana funkcja usługowa związanej z kulturą.

6. Pochylnie stoczniowe - odwzorowanie kształtu i lokalizacji pochylni 

w zagospodarowaniu nabrzeża.

7. Dźwigi stoczniowe - wyeksponowanie obiektów w 

zagospodarowaniu nabrzeża.

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU/BRZEGOWI/PLAŻY

1
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6

CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA

nabrzeże miejskie do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

planowane powiązania piesze

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ

stocznia

dźwig

przystań żeglarska

rozbudowy planowane: 

lokalizacje planowane:

budowa przystani żeglarskiej

lokalizacje zalecane:

przystań żeglarska

przystanek tramwaju wodnego

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji, sportu: 

A. zabudowa mieszkaniowo - usługowa;

B. usługi.

planowane przestrzenie publiczne (na podstawie obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

1. Bulwar - tzw. „Droga do wolności”;

2. Plac przy doku stoczniowym.

przystań kajakowa

DOCELOWE WYPOSAŻENIE NABRZEŻY          

ciąg pieszy

siedziska

pojemniki na śmieci

zieleń urządzona

pomosty, zejścia do wody

toalety ogólnodostępne

miejskicharakter: 
stojaki rowerowe

oświetlenie

zdroje 

ogródki gastronomiczne

elementy sztuki

IIIII

iluminacje świetlne

przyłącza umożliwiające 
cumowanie  barek 
mieszkalnych/usługowych



POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

osie widokowe na wodę 

punkty widokowe na Twierdzę Wisłoujście i Mewi Szaniec

ważne budynki i obiekty, związane z historią i tożsamością miejsca - 

1. Twierdza Wisłoujście - Muzeum Gdańska, 2. Dwór Fishera , 

3. elewatory zbożowe, 4. Mewi Szaniec

dominanty przestrzenne (Twierdza Wisłoujście, elewatory 

zbożowe przy ul. Starowiślnej)
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historyczny cmentarz - utrzymana rezerwa w mpzp, obecnie 

pełniąca funkcje zieleni parkowej

MARTWA WISŁA

WISŁA ODC. 10 - POTENCJAŁY GDAŃSKA POLITYKA WODNA - POLITYKA WISŁY

nabrzeża nieurządzone 

z możliwością przejścia

nabrzeża urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej, tramwajowej 

powiązania piesze 

AT

powiązania pieszo - jezdne 

wybrane trasy rowerowe

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU

tereny rekreacyjne (parki, skwery, boiska, ogrody 

działkowe)

tereny zieleni niezagospodarowanej

tereny inwestycyjne 

tereny zieleni istniejącej 

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I 

WSPOMAGAJĄCEJ

port

przystanek tramwaju wodnego
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FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych.tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji, sportu:

A. Funkcje mieszkaniowo-usługowe, zagospodarowanie z zachowaniem 

wartości historycznych miejsca, wymiana substandardowej zabudowy - 

ożywienie rejonu nabrzeża

B. Funkcje usług z zielenią towarzyszącą

C. Funkcje usług z zielenią towarzyszącą w tym: funkcje  społeczno-

kulturalne, oświaty, sportu, gastronomii, hotelarstwa.

port

przystanek tramwaju wodnego

lokalizacje istniejące:

lokalizacje zalecane:

DOCELOWE WYPOSAŻENIE NABRZEŻA

ciąg pieszo rowerowy

siedziska

pojemniki na śmieci

wyposażenie rekreacyjne dla 

różnych grup wiekowych

zieleń urządzona

stojaki dla rowerów

oświetlenie

zdroje

stoły piknikowe

ogródki gastronomiczne

elementy sztukipomosty, zejścia do wody

IIIII

toalety ogólnodostępne

2

3

prom pieszo-rowerowy

historyczne obiekty związane z wodą mające: potencjał adaptacji na nowe funkcje, 

wymagające modernizacji dostosowanej do współczesnych warunków użytkowania lub 

stanowiące potencjał krajobrazowy  1. Twierdza Wisłoujście / 4. Mewi Szaniec - zachowanie 

otwarć widokowych celem wyeksponowania obiektów, 2. : możliwa Dwór Fishera

adaptacja na funkcje kultury, gastronomii, turystyki; 3. potencjalna możliwość Spichlerze: 

adaptacji na cele mieszkaniowe i/lub biurowe po wycofaniu się funkcji portowej z 

nabrzeża; 

WOLNY OBSZAR CELNY

MEWI SZANIEC

MARTWA WISŁA

N

wyposażenie obligatoryjne 
etap 1 etap 2

 wyposażenie uzupełniające
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1

A

C

B

przestrzenie publiczne (na podstawie opracowania Gdańskie 

Przestrzenie Lokalne, BRG)

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I 

WSPOMAGAJĄCEJ
CHARAKTER URZĄDZENIA NABRZEŻA

nabrzeża rekreacyjne istniejące

nabrzeża rekreacyjne do urządzenia

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA

powiązania pieszo-jezdne

powiązania piesze

planowane powiązania piesze

planowane powiązania pieszo-jezdne

wybrane drogi rowerowe

wybrane planowane parkingi

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej, tramwajowej i kolejowejAT przyłącza umożliwiające 

cumowanie barek 

mieszkalnych/usługowych
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nabrzeży po potencjalnym wycofaniu 

funkcji portowo-przemysłowych
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MARTWA WISŁA

MARTWA WISŁA

NOWY PORT

ELEMENTY INFRASTRUKTURY WODNEJ I 

WSPOMAGAJĄCEJ

przystań żeglarska

WISŁA ODC. 11 - POTENCJAŁY GDAŃSKA POLITYKA WODNA - POLITYKA WISŁY

nabrzeża nieurządzone 

z możliwością przejścia

nabrzeża urządzone lub ze 

wskazaniem do modernizacji 

wyposażenia

POTENCJAŁ DOSTĘPNOŚCI NABRZEŻA

wybrane przystanki komunikacji 

autobusowej 
A

powiązania pieszo - jezdne 

STAN URZĄDZENIA NABRZEŻA/BRZEGU

POTENCJAŁ FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH NABRZEŻU

tereny zieleni niezagospodarowanej

tereny inwestycyjne 

tereny zieleni istniejącej

A
A

POTENCJAŁ HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY

osie widokowe: z Mewiego Szańca na kościół Pw. 

Niepokalanego Serca Maryi oraz potencjalne osie widokowe na 

Twierdzę Wisłoujście

punkty widokowe na Martwą Wisłą i Nowy Port oraz na 

Twierdzę Wisłoujście 

ważne budynki i obiekty, związane z historią i tożsamością miejsca -

1. Twierdza Wisłoujście, 2. Mewi Szaniec

dominanty przestrzenne (Twierdza Wisłoujście oraz elewatory 

zbożowe przy ul. Starowiślnej)

port

przystanek tramwaju wodnego

terminal promowy
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tereny zieleni chronionej:

NATURA 2000 OSOP- Ostoja w Ujściu Wisły

   

MAPA NR 27

zgodnie ze spisem map
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brzegi nieurządzone bez możliwości 

przejścia



FUNKCJE TOWARZYSZĄCE NABRZEŻU

punkty węzłowe wymagające szczególnego urządzenia pod kątem 

ekspozycji widokowej np.: tarasy widokowe, małe place nadwodne, 

miejsca koncentracji urządzeń wypoczynkowych

tereny zieleni istniejącej i planowanej w mpzp

DOSTĘPNOŚĆ NABRZEŻA

ELEMENTY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

tereny zieleni ogólnodostępnej do urządzenia

preferowane kierunki zagospodarowania terenów inwestycyjnych

wspomagające rozwój turystyki wodnej, rekreacji, sportu, kultury:

A. Funkcje przemysłowo-usługowe. Planowana budowa siedziby Instytutu 

Morskiego.

B. Funkcje usługowe. Wprowadzenie funkcji wspomagających rozwój nabrzeża, 
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