
WIĘCEJ JACHTÓW  
W GDAŃSKU

Marina na rzece Nowa Motława ma pojemność  
63 jachtów o długości 6 m. Ponieważ jachty  
mają coraz większą długość, przewdziano 
możliwość cumowania jednostek o długości  
do 10 m. W tym przypadku pojemność mariny 
można oszacować na 49 sztuk.
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MISTRZ 
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Dzieła Lucjana Myrty znajdują się w muzeum 
w Tokio i w zbiorach prywatnych na całym świecie. 
Liczne eksponaty są prezentowane w Muzeum 
Bursztynu w Gdańsku od 2000 r. Stały się one 
początkiem zbiorów tej placówki. Wśród dzieł 
mistrza są Szkatuła Skarbiec i Kabinet Ptaki. 
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CO KAŻDY Z NAS MOŻE, 
A RACZEJ POWINIEN 
ZROBIĆ, ABY ZWOLNIĆ 
TEMPO WSPÓŁCZESNEJ 
ZMIANY KLIMATU? CZ. 2
Pozornie drobne działania jednostek mogą 
złożyć się na potężny efekt.
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ZALEW POŁĄCZONY Z ZATOKĄ! 
KANAŁ ŻEGLUGOWY PRZEZ

MIERZEJĘ WIŚLANĄ OTWARTY!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE NDI/BESIX

Zakończyły się prace związane z pierwszą częścią budowy drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inwestycja obejmująca m.in. 
budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego 
ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony 
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz nowy układ drogowy z ruchomymi 
stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwią przejazd nad 
kanałem – to wysoce skomplikowany inżynieryjnie i technologicznie projekt. 

Czytaj na str. 3–4
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Mistrz bursztynu

Lucjan Myrta to sopocki artysta, mistrz bursztynnik, 
tworzący swoje dzieła od 1968 r. Odznaczony przez 
Ministra Kultury Złotym Medalem Gloria Artis oraz 
tytułem Mistrza Artysty z numerem 1. Jego autorska 
kolekcja, licząca kilkaset obiektów o wadze około  
7 ton, jest prezentowana w Sopocie. „Kolekcja ma 

wszelkie cechy dzieła o randze światowej i powinna 
być eksponowana w Polsce i na świecie” – podkreślił 

Wiesław Gierłowski, historyk sztuki, założyciel 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników 
i były przewodniczący Światowej Rady Bursztynu.
Na zdjęciu: autoportret artysty. Na stronach 16–19 

przedstawiamy dzieła mistrza.
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ZALEW POŁĄCZONY Z ZATOKĄ!
KANAŁ ŻEGLUGOWY PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ OTWARTY!

P rzekop Mierzei Wiślanej przede 
wszystkim skróci i uprości żeglugę 
oraz sprawi, że nie będzie już 

potrzeby korzystania z Cieśniny Piławskiej, 
która kontrolowana jest przez Federację 
Rosyjską. Po zakończeniu wszystkich części 
projektu w 2023 roku do portu w Elblągu – 
z  wykorzystaniem kilometrowej długo‑
ści kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną – wpłyną jednostki o zanurzeniu 
do czterech i pół metra, długości do 100 
metrów oraz szerokości do 20 metrów. 

Ostatnie trzy miesiące prac w  rejonie 
kanału żeglugowego skupiały się głównie 
na pracach wykończeniowych m.in. przy 
montażu wyposażenia hydrotechnicznego 
oraz testach i próbach ruchowych bram, 
a  także mostów obrotowych. Nadrzędny 
system sterowania umieszczony jest 

w budynku nowo wybudowanego kapita‑
natu. To jego pracownicy będą odpowie‑
dzialni za generalny nadzór nad bezpie‑
czeństwem żeglugi, ochronę środowiska 
i przeciwpożarową oraz właśnie kontrolę 
nad przeprawą śluzową.

W czerwcu zalano śluzę kanału żeglu‑
gowego, która będzie niwelować różnicę 
poziomu wód w  obu zbiornikach i  zapo‑
biegać ich mieszaniu się. Zakończono też 
demontaż ścianek technologicznych, które 
zamykają śluzę od strony północnej i połu‑
dniowej, co oznaczało faktyczne połącze‑
nie wód Zalewu Wiślanego z wodami Zatoki 
Gdańskiej.

Intensywne prace prowadzone były 
zarówno w części wschodniej, jak i zachod‑
niej w porcie osłonowym na Zatoce Gdań‑
skiej. W ostatnich tygodniach zakończono 

Zakończyły się prace związane z pierwszą częścią budowy 
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdań-
ską. Inwestycja obejmująca m.in. budowę portu osłono-
wego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego 
ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami 
oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiśla-
nego oraz nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi 
mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwią przejazd 
nad kanałem – to wysoce skomplikowany inżynieryjnie 
i technologicznie projekt. Jego inwestorem jest Urząd 
Morski w Gdyni, a generalnym wykonawcą konsorcjum 
złożone z sopockiej firmy NDI i belgijskiej Besix.

Mgr inż. Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw inwesty-
cyjnych

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich 
osób, z którymi miałam przyjemność współ-
pracować przy realizacji pierwszego etapu 
„Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską”. Prawie 5 lat bardzo inten-
sywnych działań pozwoliło osiągnąć założone 
rezultaty. Dziękuję tym wszystkim, bez których 
realizacja tak dużego i wyjątkowego przedsię-
wzięcia nie byłaby możliwa.

Dziękuję Współpracownikom obecnym 
i poprzednim za ciężką pracę, zaangażowanie, 
cierpliwość oraz wzorową postawę – również 
w sytuacjach kryzysowych. 

Dziękuję Generalnemu Wykonawcy, Inżynie-
rowi Kontraktu i Projektantom za doświadcze-
nie, profesjonalizm oraz owocną współpracę.

To dzięki Waszej pracy oraz zaangażowaniu 
udało się osiągnąć wszystkie założone cele, 
a zmierzająca ku końcowi realizacja pierw-
szego etapu budowy jest naszym wspólnym 
sukcesem.
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W trakcie realizacji jest również druga część 
inwestycji, a mianowicie – obudowa brzegów 
rzeki Elbląg wraz z nowym mostem w Nowa‑
kowie. Wykonawcą tej części jest Budimex SA. 
Trwa także realizacja inwestycji w ramach trze‑
ciej części, obejmującej budowę toru wodnego 
na Zalewie Wiślanym. Te prace wykona kon‑
sorcjum Grupa NDI i Przedsiębiorstwo Robót 
Czerpalnych i  Podwodnych (o  tej ostatniej 
inwestycji piszemy w osobnym artykule).

Całkowita długość drogi wodnej, na którą 
oprócz kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną i na rzece Elbląg składa się także 
tor wodny przez Zalew Wiślany, to niemal 
23 km. 

oPr. sŁawomir lewandowski

Fot. materiaŁy Prasowe ndi/besiX

wykonywanie narzutu z kamienia łamanego 
i układanie bloków betonowych „x‑block +”, 
które mają zabezpieczać falochron przed 
działaniem fal. Jak przypomina Urząd Mor‑
ski w Gdyni, na Mierzei Wiślanej zastosowano 
tę technologię po raz pierwszy w Polsce i po 
raz drugi w Europie. Zakończono także wyko‑
nywanie podłoża i  warstwy wyrównawczej 
z  betonu oraz nadbudowy. Dodatkowo po 
stronie zachodniej zamontowano wyposażenie 
hydrotechniczne.

W rejonie sztucznej wyspy, która docelowo 
ma mieć 181 hektarów, na których schronie‑
nie już znajdują ptaki, zakończono roboty 
czerpalne związane z wyciąganiem namułu 
z wnętrza grodzy oraz roboty związane z zasy‑
pem grodzy. Łącznie wykonano geotubę na 57 

sekcjach, kamień hydrotechniczny na zakresie 
pasa technicznego na 52 sekcjach, na skarpie 
na 47 sekcjach i zgodnie z przekrojem docelo‑
wym na 37 sekcjach. Grodzice zostały odcięte 
do poziomu „0” na 37 sekcjach. Sporo pracy 
mieli też pracownicy w branży elektrycznej, 
teletechnicznej, sanitarnej, m.in. przy mon‑
tażu kamer systemu telewizji dozorowej (poza 
falochronami), głośników ostrzegania w rejo‑
nie mostów, oświetlenia drogowego czy tablic 
zmiennej treści toru wodnego.

Gotowe do eksploatacji są także dwa mosty 
obrotowe, które otwierane będą przemiennie, 
gdy przez kanał żeglugowy będą płynęły jed‑
nostki. Dzięki temu ruch na drodze wojewódz‑
kiej nr 501 nie zostanie wstrzymany, a kierowcy 
nie będą stać w korkach.

W pierwszej połowie czerwca br. śluzę kanału żeglugowego napełniono 
wodą do docelowego poziomu. Ta operacja oznaczała, że połączenie 
Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej stało się faktem
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Na początku maja br. została podpisana umowa, w ramach której zostanie pogłębiony 
tor wodny na Zalewie Wiślanym o długości 8,2 km. Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” i pozwoli na 
ruch jednostek o długości 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metrów.

Z początkiem września zakończyły się 
prace przy przekopie Mierzei Wiślanej; 
nowa droga wodna połączyła wody 

Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską i stała się 
alternatywą dla żeglugi przez kontrolowaną 
przez Federację Rosyjską Cieśninę Pilawską. 
Kolejnym, trzecim etapem prac jest właśnie 
pogłębienie toru wodnego przez płytkie wody 
Zalewu Wiślanego. Wspomniana inwestycja 
wraz z będącą już w fazie realizacji przebu‑
dową istniejącego toru wodnego na rzece 
Elbląg pozwoli otworzyć port w Elblągu na 
wody Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego.

– Budowa toru wodnego na Zalewie Wiśla-
nym jest elementem scalającym dwa wcześniej 
rozpoczęte etapy budowy prawie dwudziesto-
pięciokilometrowej, nowej drogi wodnej. Uzy-
skane parametry toru wodnego mają przede 
wszystkim wpłynąć na wzrost przeładunków 
w Porcie Elbląg, ale również zapewnić wzrost 
aktywności turystycznej we wszystkich por-
tach Zalewu Wiślanego i w Elblągu. Istotnym 
aspektem realizowanej przez Urząd Morski 
w Gdyni inwestycji jest również stworzenie 
warunków do niezależnej od Federacji Rosyj-
skiej żeglugi jednostek służby państwowej, 
towarowych i turystycznych – mówi mgr inż. 
Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni do spraw inwestycyjnych.

Prace na nowo projektowanym torze wod‑
nym przez Zalew Wiślany – od rzeki Elbląg 
do kanału przez Mierzeję Wiślaną (od kilome‑
tra 10 + 400 do kilometra 18 + 600) realizują 
spółki z Grupy NDI, które jako konsorcjum 
wraz z Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych 
i Podwodnych zostały generalnym wykonawcą 
tej inwestycji. Umowa obejmuje m.in. roboty 

czerpalne oraz transport i refulację urobku 
wraz z wbudowaniem na tzw. sztuczną wyspę, 
a także zakup, dostarczenie i ustawienie ozna‑
kowania nawigacyjnego. Inwestorem jest 
Urząd Morski w Gdyni.

Poza pogłębieniem drogi wodnej do co naj‑
mniej 5 metrów konieczne będzie także jej 
poszerzenie. Obecnie podstawowa szerokość 
toru mierzona w poziomie dna to 60 metrów. 
Aby statki mogły się mijać, a ich rufy swobod‑
nie wchodziły w zakręty, szerokość lokalnie 
zwiększy się do aż 120 metrów.

Poszerzenie zaprojektowano po wyjściu 
z Zatoki Elbląskiej na Zalew Wiślany. Projek‑
towany promień łuku dla statku miarodajnego 
na zakręcie to 900 metrów. Zmienne szeroko‑
ści toru połączone są odcinkami przejściowym 
o długości 600 metrów. Ze względu na bez‑
pieczeństwo ruchu i łatwość nawigowania tor 
wodny na zakręcie wpisany jest między odcinki 
proste, łączące punkty charakterystyczne. 
Odcinki te tworzą krawędzie, pomiędzy którymi 
dno zostanie wybrane do głębokości technicznej.

Wydobyty w  czasie prac piasek zostanie 
przetransportowany i odłożony na sztuczną 
wyspę, której obwiednia powstała w ramach 
pierwszego etapu budowy drogi wodnej łączą‑
cej Zalew i Zatokę. Łącznie do zasypu pierw‑
szej takiej w  Polsce wyspy zostanie użyte 
442 tys. m3 gruntu – to tyle, ile objętość 118 
basenów olimpijskich. Wyspa Estyjska (nazwa 
pochodzi od dawnej, średniowiecznej nazwy 
Zalewu Wiślanego) zlokalizowana została na 
wysokości Przebrna – 4,5 km na południowy 
wschód od kanału przez Mierzeję Wiślaną.

W ostatnim etapie inwestycji postawionych 
zostanie 35 sztuk pław (boi): po lewej stronie 

18 czerwonych, walcowych i po prawej 17 zie‑
lonych, stożkowych. 

Dzięki inwestycji nową drogą na Zalewie 
Wiślanym przepłynie zestaw barek o długości 
180 metrów, statki o długości 100 metrów, sze‑
rokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metra.

Na realizację połowy prac czerpalnych 
generalny wykonawca ma czas do końca wrze‑
śnia tego roku. Wszelkie roboty musi nato‑
miast ukończyć do maja 2023 roku. Koszt tego 
etapu budowy nowej drogi wodnej to blisko 
129,5 miliona złotych.

oPr. i Fot. sŁawomir lewandowski

POGŁĘBIENIE 
TORU WODNEGO 
NA ZALEWIE WIŚLANYM

Zalew Wiślany – widok 
od strony przekopu

Widok na Zalew Wiślany 
od strony rzeki Elbląg

Tor wodny, który docelowo połączy kanał 
żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną z rzeką Elbląg, 
będzie pogłębiony do co najmniej 5 metrów
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– W  ramach jakich uregulowań miasto 
zamierza chronić swój wyjątkowy charakter, 
nie tylko portowo-przemysłowy, lecz także 
turystyczny?
– Polityka Zatoki Gdańskiej obejmuje jeden 
z najatrakcyjniejszych nadwodnych terenów 
Gdańska: cały pas nadmorski, od plaż Jelit‑
kowa po plaże na Wyspie Sobieszewskiej. 
Ze względu na zupełnie inną specyfikę tych 
obszarów, tak różną od brzegów i nabrzeży 
w pozostałych częściach miasta, na potrzeby 
tej części opracowania Gdańskiej Polityki Wod-
nej sformułowano wytyczne ściśle dostoso‑
wane do zagospodarowania plaż. Podobnie 
jak pozostałe części Gdańskiej Polityki Wod-
nej, również ten materiał jest opracowaniem 
strategicznym na poziomie planowania prze‑
strzennego, przedstawia wizję docelowego, 
spójnego zagospodarowania plaż i  jest bazą 
dla późniejszych projektów. Umożliwia także 
koordynację działań inwestycyjnych miasta 
w zakresie zagospodarowania styku miasta 
z morzem.

Linia brzegowa Zatoki Gdańskiej w grani‑
cach administracyjnych miasta to aż 32 km; 
składają się na nią plaże, rezerwaty przyrody 
oraz obszar Portu Północnego. Cała linia 
brzegowa znajduje się w obszarze pasa tech‑
nicznego brzegu morskiego, który zgodnie 
z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi‑
nistracji morskiej (Dz.U.2019.0.2169 t.j.) jest 
obszarem przeznaczonym do utrzymania 
brzegu w stanie zgodnym z wymogami bez‑
pieczeństwa i  ochrony środowiska, i  może 
być wykorzystywany do innych celów tylko 

za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora 
Urzędu Morskiego.

Powyższe uwarunkowania sprawiają, że 
styk miasta z wodami Zatoki Gdańskiej został 
w Polityce Zatoki Gdańskiej określony jako 
morski „waterfront” miasta, a za główny cel 
tej części opracowania obrano wzmacnia‑
nie turystycznego potencjału styku miasta 
z morzem i zachowanie przyrodniczych oraz 
krajobrazowych wartości.

– Wbrew pozorom tereny plażowe Gdańska są 
zróżnicowane, zwłaszcza w zakresie najbliż-
szego ich otoczenia. Jak ten problem miasto 
zamierza rozwiązać?
– Wybrzeże Zatoki Gdańskiej w  granicach 
administracyjnych miasta Gdańska dzieli się 
wyraźnie na dwie części (pasmo zachodnie 
i wschodnie), przedzielone terenami portu 
morskiego. Podział wynika bezpośrednio 
z położenia danych odcinków brzegu mor‑
skiego. Pasmo zachodnie, znajdujące się 
bliżej terenów zurbanizowanych Trójmiasta, 
jest częścią pasa nadmorskiego mającego 
swą kontynuację w Sopocie i w Gdyni. Jego 
ciągłość i dostępność, zarówno piesza, jak 
i  wynikająca z  dobrego skomunikowania, 
wyraźnie wpływa na intensywność wykorzy‑
stywania plaż i ich najbliższego sąsiedztwa do 
całorocznej rekreacji mieszkańców i obsługi 
ruchu turystycznego.

Pasmo wschodnie położone dalej od miasta, 
na wyspach Stogi i Sobieszewskiej, charaktery‑
zuje bardziej przyrodniczy charakter, co spra‑
wia, że plaże tam położone są chętnie użyt‑
kowane, ale głównie sezonowo. Obie wyspy 

porastają szerokie pasy terenów leśnych, 
oddzielające brzegi od obszarów zurbanizo‑
wanych czy głównego układu komunikacyj‑
nego. W związku z powyższym plaże pasma 
wschodniego użytkowane są głównie w sezonie 
letnim i w rejonie konkretnych wyjść na plażę, 
przy których w sezonie letnim zorganizowane 
są strzeżone kąpieliska.

Cały pas nadmorski (zachodni i wschodni) 
został objęty strefą funkcjonalną przyrod‑
niczo‑rekreacyjną, w której najistotniejszym 
warunkiem zagospodarowania jest ochrona 

Błękitno-Zielone Pasma w Polityce 
Zatoki Gdańskiej składają się 

z Pasa Nadmorskiego Zachodniego 
i Pasa Nadmorskiego Wschodniego

(fragment, opr. BRG)

Gdańsk chce chronić wyjątkowy styk morza z lądem, na którym opiera się turystyczna 
atrakcyjność miasta. O sposobach prowadzących do osiągnięcia tego celu rozmawiamy 
z Panią Anną Fikus-Wójcik, głównym projektantem w Zespole Przestrzeni Publicznych 
i Krajobrazu Biura Rozwoju Gdańska.

Dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik, główny 
projektant w Biurze Rozwoju Gdańska, 
pracująca w Zespole Przestrzeni Publicznych 
i Krajobrazu zajmującym się analizą 
i opracowaniami strategicznymi z zakresu 
przestrzeni publicznych i krajobrazu oraz 
sporządzaniem ogólnomiejskich polityk 
rozwoju.

FO
T. EW

A
 LICH

O
TA

ZAGOSPODAROWANIE 
GDAŃSKICH PLAŻ



7

A K T UA LNOŚC I

środowiska naturalnego poprzez wzmacnianie 
i rozwój różnych form zieleni: lasów, zieleni 
ekologiczno‑krajobrazowej i zieleni urządzonej 
oraz ochrona obszarów cennych przyrodni‑
czo. W tej strefie rozwój funkcji rekreacyjnych 
opiera się na usługach związanych ze spor‑
tami wodnymi, rekreacją i turystyką, zdrowiem 
i gastronomią oraz na poprawie dostępności 
pieszej i rowerowej.

Ze względu na różniące się od siebie dwa 
pasy: wschodni (niezurbanizowany) oraz 
zachodni (zurbanizowany) plaże podzielono 
na odcinki, którym przyporządkowano jeden 
z trzech typów brzegów: miejski, rekreacyjny, 
przyrodniczo‑rekreacyjny. Typy te wynikają 
z dokładniejszych analiz obejmujących poło‑
żenie poszczególnych odcinków, ich najbliższe 
sąsiedztwo i natężenie użytkowania. Oba pasy 
różnią się sposobem i  intensywnością zago‑
spodarowania, charakterem i  materiałami 
wykończeniowymi wyposażenia.

Dla każdego z trzech typów plaż zapropono‑
wano zestaw podstawowego – obligatoryjnego 
wyposażenia, wynikającego bezpośrednio z ich 
charakteru. Określenie minimalnego wypo‑
sażenia nie wyklucza sukcesywnego dopo‑
sażania przestrzeni w kolejne elementy, ale 
zabezpiecza podstawowe funkcje miejsca i jego 
dostępność. W  opracowaniu uwzględniono 
także program budowy toalet publicznych 
przy wejściach na plaże nr 75 oraz 78, od Jelit‑
kowa do Brzeźna w Gdańsku. Rekomenduje się 
kontynuację tego programu i budowę toalet 
na całej długości brzegu morskiego w gmi‑
nie Gdańsk. Jednocześnie przy wyznaczaniu 
kolejnych lokalizacji toalet oraz określaniu 
ich wyrazu architektonicznego należy brać pod 
uwagę charakter urządzenia plaży określony 
w Polityce Zatoki Gdańskiej.

W proponowanym zagospodarowaniu plaż 
uwzględniono również rozwój infrastruktury 
żeglarskiej w postaci planowanych i propo‑
nowanych lokalizacji przystani żeglarskich. 
Propozycje obejmują także walory ekspozycji 
krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.

– Wiele gdańskich plaż otulonych jest tere-
nami zielonymi, w szczególności lasami. Czy 
miasto będzie chronić i rozwijać te obszary?
– W Gdańsku wschodni i zachodni pas lasów 
nadmorskich daje unikalną możliwość stwo‑
rzenia zielonego pasma terenów cennych 
przyrodniczo tworzących bufor pomiędzy mia‑
stem a morzem. Tereny zieleni w obu pasach 
nadmorskich pełnią także funkcję ogólnomiej‑
skich obszarów rekreacyjnych zabezpiecza‑
jących podstawowe potrzeby mieszkańców 
związane z wypoczynkiem i aktywnością na 
świeżym powietrzu. Dodatkową wartością 
pasm jest szansa wzmocnienia potencjału 
retencji wód na terenach zielonych. Aspekt 
ten jest szczególnie istotny dla ochrony prze‑
ciwpowodziowej miasta i adaptacji do zmian 
klimatu. Pasy lasów nadmorskich są bardzo 
istotnym elementem w układzie przyrodni‑

czym miasta. Większą część pasa nadmor‑
skiego stanowią plaże oraz tereny rezerwa‑
tów przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha, gdzie 
dostęp jest regulowany przepisami ochrony 
przyrody. Na fragmentach w części zachodniej 
linia brzegowa jest zurbanizowana, ale w cało‑
ści przeważa naturalny charakter brzegu, 
tj. piaszczyste plaże na styku z lasami i par‑
kami. Dlatego kluczowe jest zachowanie obec‑
nego przyrodniczego charakteru morskiego 
„waterfrontu" Gdańska, tym bardziej że jest to 
również strefa wpływu bryzy morskiej, która 
odgrywa istotną rolę w  łagodzeniu odczu‑
wania niekorzystnej zmiany klimatu. Stąd 
w kierunkach rozwoju tej strefy największy 
nacisk położono na pełne zachowanie terenów 
zieleni chronionej, tj. rezerwatów oraz towa‑
rzyszących im lasów i wydm. Zagospodaro‑
wanie plaż uwzględnia głównie przyrodniczy 
charakter miejsca oraz sprzyja wypoczynkowi 
i obcowaniu z przyrodą. Poprawa dostępno‑
ści pieszej i rowerowej została ograniczona 
do wyznaczonych wejść na plaże oraz ich 
powiązań z terenami zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, by ograniczyć presję rekreacyjną 
na tereny cenne przyrodniczo. Wskazane 
w kierunkach minimalne wyposażenie plaż 

to niezbędne minimum, aby w prawidłowy 
sposób korzystać z uroków spaceru po plaży, 
nie niszcząc zasobów przyrodniczych. Nato‑
miast w miejscach, w których zlokalizowane 
są plaże o charakterze miejskim, proponuje się 
rozwój funkcji usługowej związanej ze spor‑
tem, rekreacją i zdrowiem, której towarzyszyć 
powinny atrakcyjnie zagospodarowane tereny 
zieleni ogólnodostępnej uzupełniające i wzbo‑
gacające ciągłość zielonego buforu w postaci 
błękitno‑zielonych pasm.

– Przypomnijmy, że Gdańska Polityka Wodna 
to dokument, który całościowo porusza 
przede wszystkim kwestie dostępności dla 
mieszkańców brzegów zatoki, rzek i potoków 
oraz sposobu ich urządzenia, a więc zbliżenia 
miasta do wody i stworzenia systemu nad-
wodnych przestrzeni publicznych. Analizie 
poddano tereny na styku z wodą (łącznie to 
ponad 100 km brzegów i nabrzeży) i zapropo-
nowano spójną wizję ich zagospodarowania 
oraz docelowego urządzenia. Wnioski poka-
zują, że nabrzeża powinny zostać urządzone 
w sposób, który będzie korespondował z ich 
otoczeniem.

rozmawiaŁ: maciej bogdanowicz

Morski waterfront Gdańska – plaża w Brzeźnie

Mapa przedstawia odcinki plaż objęte Polityką Zatoki oraz przyporządkowane im odpowiednie 
typy: miejski, rekreacyjny czy przyrodniczo-rekreacyjne (opr. BRG)

Przykład plaży przyrodniczo-rekreacyjnej położonej na Wyspie Sobieszewskiej, w otoczeniu 
cennych form przyrody i otwartego krajobrazu
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– Czym jest Polityka Wisły?
– Polityka Wisły, jako element Gdańskiej Poli-
tyki Wodnej, jest opracowaniem strategicznym 
na poziomie planowania przestrzennego. 
Dokument przedstawia wizję docelowego, 
spójnego systemu terenów nadwodnych i ma 
być bazą dla późniejszych projektów. Umożli‑
wia także koordynację działań inwestycyjnych 
miasta, a także daje podstawy dla oddolnych 
inicjatyw: działań rad dzielnic i mieszkańców 
w ramach budżetu obywatelskiego i budżetu 
zielonego.

– Jakie obszary miasta obejmuje Polityka 
Wisły?
– Wisła w granicach administracyjnych mia‑
sta Gdańska płynie głównym nurtem Martwej 
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Z  Panią Anną Fikus-Wój-
cik, głównym projektan-
tem w Zespole Przestrzeni 
Publicznych i  Krajobrazu 
Biura Rozwoju Gdańska, 
kontynuujemy rozmowę 
o Gdańskiej Polityce Wod-
nej. Tym razem pytamy 
o założenia Polityki Wisły.

Typy nabrzeży w Polityce Wisły na tle stref funkcyjnych. Kolorem czerwonym oznaczono 
nabrzeża miejskie, kolorem błękitnym brzegi i nabrzeża rekreacyjne oraz kolorem zielonym 
brzegi przyrodniczo-rekreacyjne. Wskazane typy różnią się charakterem i sposobem 
proponowanego zagospodarowania.
OPRACOWANIE: BRG

Wisły oraz na fragmencie Wisłą Śmiałą i Wisłą 
Przekop; długość rzeki na tym obszarze to 
ponad 38 km. Ta część sieci wodnej Gdańska ma 
największe znaczenie gospodarcze i jednocze‑
śnie wyjątkowe walory przyrodnicze oraz tury‑
styczne, dlatego w Gdańskiej Polityce Wodnej 
określono Wisłę jako wodny szkielet miasta. 
Martwa Wisła wraz z Wisłą Śmiałą i Przekop 
płyną przez zróżnicowane fragmenty miasta. 
Są wśród nich obszary słabo zurbanizowane, 
rolnicze i cenne przyrodniczo, z zachowanymi 
fragmentami dawnych wsi, a także zabudowy 
mieszkaniowo‑usługowej (Stogi, Przeróbka 
czy Nowy Port) oraz tereny poprzemysłowe, 
przechodzące transformację (jak tzw. Młode 
Miasto i Polski Hak). W zachodnim biegu rzeki 
dominują tereny portowe i przemysłowo‑skła‑
dowe o istotnej roli dla gospodarki zarówno 
miasta, regionu, jak i kraju.

– Które z  funkcji tego rozległego obszaru 
można uznać za najważniejsze?
– Gdańsk jest obecnie drugim portem na Bał‑
tyku w zakresie liczby przeładunków i ta ważna 
rola w istotny sposób determinuje możliwości 
kształtowania przestrzeni nadwodnych. Biorąc 
pod uwagę powyższe aspekty, wzdłuż Wisły 
wyznaczono cztery najważniejsze strefy funk‑
cyjne odzwierciedlające przeznaczenie terenów 
nadwodnych. Są to:
•	 Strefa aktywności gospodarczej – obejmuje 

obecnie funkcjonujące i planowane tereny 

portowe, gdzie przewiduje się utrzymanie 
funkcji portowo‑przemysłowych, a  co za 
tym idzie – brak dostępności nabrzeży dla 
mieszkańców.

•	 Strefa wielofunkcyjna – obejmuje nabrzeże 
tzw. Młodego Miasta, gdzie wskazane 
zostało wykreowanie prestiżowych nad‑
wodnych przestrzeni publicznych.

•	 Strefa mieszkaniowa – obejmuje istniejące 
obszary osiedli mieszkaniowych (Stogi, 
Przeróbka, Nowy Port), gdzie ze względu na 
obecność mieszkańców wskazano realizację 
nabrzeży służących codziennej rekreacji.

•	 Strefa przyrodniczo-rekreacyjna – obejmuje 
południową część Wyspy Sobieszewskiej 
oraz brzegi wzdłuż Wisły Przekop i Wisły 
Śmiałej, gdzie na przeważającym obsza‑
rze zaproponowano urządzenie brzegów 
z poszanowaniem wartości przyrodniczych 
i walorów krajobrazu.

– W jaki sposób miasto planuje pogodzić tak 
różnorodne funkcje?
– Najistotniejszym celem Polityki Wisły jest 
zachowanie równowagi pomiędzy wykorzysta‑
niem rzeki dla rozwoju przemysłu a ochroną 
przyrody i możliwością wypoczynku miesz‑
kańców nad wodą. Realizacji powyższego celu 
mają służyć zasady oparte na zrównoważonym 
zagospodarowaniu nabrzeży, czyli na zwięk‑
szeniu dostępności, poprawie funkcjonalno‑
ści i estetyki wyposażenia z poszanowaniem 
przyrody i walorów krajobrazu oraz na okre‑
śleniu kierunków rozwoju terenów sąsiednich, 
zmierzających do ożywienia strefy brzego‑
wej. W obszarze Wisły, zgodnie z przyjętym 
podziałem na strefy funkcjonalne, dominuje 
wykorzystanie przemysłowo‑gospodarcze 
(w części zachodniej) oraz przyrodniczo‑rekre‑
acyjne (w części środkowej i wschodniej). Te 
dwie funkcje stoją do siebie w opozycji, dlatego 
tak istotną kwestią dla ożywienia tego obszaru 
jest kontynuacja rozwoju Gdańska jako portu 
morskiego z zachowaniem oraz wzmacnianiem 
funkcji sportowo‑rekreacyjnych na Wyspie 
Sobieszewskiej i na fragmentach wyspy Stogi, 
wraz z ochroną cennych przyrodniczo rejonów.
Ze względu na przemysłowo‑portowe funkcje 
zlokalizowane w zachodniej części Martwej 
Wisły nabrzeża przeładunkowe zostały wyłą‑
czone z  opracowania, gdyż niemożliwe jest 
przeznaczenie tych odcinków rzeki dla funkcji 
rekreacyjnej. Pozostałe 12 odcinków dostęp‑
nych brzegów i nabrzeży, zgodnie z zakwalifiko‑
waniem do stref: mieszkaniowej, przyrodniczo‑
‑rekreacyjnej i wielofunkcyjnej, podzielono na 
typy: miejski, rekreacyjny i rekreacyjno‑przy‑
rodniczy. Dla każdego z trzech typów określono 
szczegółowe wytyczne do zagospodarowania, 
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a także wskazano planowane lokalizacje przy‑
stani żeglarskich, kajakowych i wioślarskich.

W Polityce Wisły typ nabrzeża miejskiego 
wskazano na odcinku Młodego Miasta oraz 
w  sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście. Te 
nabrzeża cechuje szansa na wykreowanie 
prestiżowych nadwodnych przestrzeni publicz‑
nych, dzięki nadaniu obszarom poprzemysło‑
wym nowych funkcji miejskich, z przewagą 
usług ogólnomiejskich i metropolitalnych.

Typ nabrzeża rekreacyjnego towarzyszy 
zabudowie mieszkaniowej, stąd występuje 
głównie w Nowym Porcie, na Stogach, Prze‑
róbce, na fragmencie Sobieszewa oraz Świbna, 
i  wymaga zagospodarowania, które będzie 
sprzyjało codziennej rekreacji mieszkańców 
nad wodą. Z tego powodu wytyczne do zago‑
spodarowania tych odcinków skupiają się 
na atrakcyjnym wyposażeniu rekreacyjnym, 
sportowym i  wypoczynkowym, lokalizowa‑
nym w otoczeniu dużej ilości zieleni. Odci‑
nek nabrzeża rekreacyjnego wskazano także 
naprzeciw Przeróbki, na Rudnikach, pomimo 
przeznaczenia terenów wzdłuż tego nabrzeża 
pod funkcje przemysłowo‑usługowe. Spowo‑
dowane jest to bardzo atrakcyjnym położeniem 
w bliskim sąsiedztwie Śródmieścia, zabudowy 
mieszkaniowej Olszynki i Przeróbki, a także 
publicznym dostępem do nabrzeża. Te aspekty 
uzasadniają rozwój terenu pod funkcje niekoli‑
dujące z wyjątkowym sąsiedztwem.

Ostatni typ przyrodniczy występuje głównie 
wokół Wyspy Sobieszewskiej i został w Polityce 
Wisły potraktowany wyjątkowo, gdyż poza loka‑
lizacją przystani żeglarskich (istniejących i pla‑
nowanych) pozostałe zagospodarowanie musi 
być realizowane z poszanowaniem istniejącej 
przyrody i walorów krajobrazowych. Dlatego 
wytyczne zawarte w  Polityce Wisły skupiły 
się na wprowadzeniu na tym obszarze tras 
pieszo‑rowerowych oraz punktowych koncen‑
tracji wyposażenia wypoczynkowego, w postaci 
pomostów, miejsc piknikowych czy punktów 
obserwacji fauny i kontemplacji przyrody.

A K T UA LNOŚC I
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Na każdym odcinku, niezależnie od jego 
typu, wskazano miejsca szczególnie ważne 
(tzw. punkty węzłowe), które zaproponowano 
do urządzenia pod kątem ekspozycji walorów 
widokowych jako tarasy, małe place, zejścia 
do wody, miejsca koncentracji urządzeń wypo‑
czynkowych. Dodatkową informacją zawartą 
w Polityce Wisły są przygotowane dla każdego 
typu nabrzeża i brzegu referencje w postaci 
najlepszych zrealizowanych w  Polsce i  na 
świecie przykładów zagospodarowania tere‑
nów nadwodnych, które mogą przybliżyć 
przyszłym projektantom preferowany kieru‑
nek zmian.

Dla każdego odcinka ujętego w  opraco‑
waniu sporządzono zestaw obligatoryjnego 
wyposażenia, który ma w pierwszym etapie 
zabezpieczyć dostępność, funkcjonalność 
i bezpieczeństwo użytkowników, a w dalszej 
kolejności – doposażyć przestrzeń nadwodną 
w elementy zwiększające przede wszystkim 
atrakcyjność nabrzeża.

– Czy również w Polityce Wisły uwzględniono 
główne przesłanie, jakim jest wykorzystanie 
walorów połączenia wody i zieleni w zagospo-
darowaniu przestrzeni miejskiej?
– Istotnym elementem Gdańskiej Polityki Wod-
nej i Polityki Wisły jest idea błękitno‑zielonych 
pasm. Bazuje ona na rozwoju miasta uwarun‑
kowanym przyrodniczą wartością istniejących 
struktur zielonych opartych o cieki wodne. 
Założenie to jest niezbędne dla ochrony wód 
płynących, zachowania różnorodności przy‑
rodniczej oraz naturalnych korytarzy przewie‑
trzania miasta. Dolina Wisły, jako makrostruk‑
tura przestrzenna i przyrodnicza, jest jednym 
z  najważniejszych elementów sieci wodnej 
miasta. Pomimo iż w części ma portowo‑prze‑
mysłowy charakter, to zachowuje swoją rolę 
podstawowego zielono‑błękitnego łącznika.
Dlatego w opracowaniu wskazano konkretne 
rozwiązania, które dają podstawę dla kreowa‑
nia błękitno‑zielonego pasma Wisły:

•	 W  części	 wschodniej	 wskazania	 dotyczą	
maksymalnej ochrony wody i zieleni, utrzy‑
mania ich bioróżnorodności przyrodniczej 
oraz zagospodarowania w  sposób ogra‑
niczający presję rekreacyjną człowieka 
na obszary cenne przyrodniczo. Obszary 
zieleni sąsiadujące z  wodą wskazano do 
zachowania i  wzbogacenia ich funkcji 
hydrosanitarnej, ekologicznej i krajobra‑
zowej, zapewniającej wzmocnienie i obu‑
dowę biologiczną rzeki, z dopuszczeniem 
wyposażenia uwzględniającego możliwość 
podniesienia poziomu wód.

•	 W części	zachodniej,	w terenach	mieszkanio‑
wych i usługowych leżących nad wodą wska‑
zano konieczność ochrony i wzmocnienia 
nadwodnych terenów zielonych z uwzględ‑
nieniem szerokiego wachlarza rozwiązań 
służących retencji wód. Takie tereny z jednej 
strony stanowią bufor ochronny dla śro‑
dowiska wodnego, a z drugiej strony – są 
zieloną otuliną dla zabudowy.

Ważną formą zagospodarowania obszarów 
nadwodnych Wisły są ogrody działkowe (np. 
na Krakowcu), gdyż posiadają one wysoki pro‑
cent powierzchni biologicznie czynnej i służą 
rekreacji części mieszkańców. W celu pełniej‑
szego włączenia tych terenów do sieci zieleni 
rekreacyjnej warto dążyć do ich szerszego udo‑
stępnienia, poprzez wykreowanie ogólnodo‑
stępnych przejść pieszo‑rowerowych. Ogrody 
działkowe, wraz z pozostałymi terenami zie‑
leni, budują sieć przestrzeni rekreacyjnych 
oraz zieloną otulinę rzeki. W przyszłości należy 
rozważyć także możliwość częściowego prze‑
kształcenia cumowniczych nabrzeży Wisły, na 
styku z osiedlami mieszkaniowymi w brzegi 
kształtowane – na pewnych fragmentach – pod 
kątem przywrócenia w ich rejonie naturalnej 
flory i fauny. Obecnie te odcinki nabrzeży nie 
pełnią funkcji przeładunkowej, a możliwość 
wprowadzenia roślinności nadwodnej zwiększy 
bioróżnorodność przyrodniczą rzeki.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz

Przykład zagospodarowania nabrzeża portowego w rejonie historycznej stoczni 
Schichaua. Ze względu na czynne funkcje portowo-przemysłowe ten typ nabrzeży 
został wyłączony z opracowania Polityki Wisły

Przykład brzegu rekreacyjnego położonego w Sobieszewie, dla którego 
wskazano urządzenie w sposób zapewniający możliwość codziennej 
rekreacji mieszkańców. Taka przestrzeń powinna być wyposażona 
docelowo w ciąg pieszo-rowerowy, siedziska, oświetlenie, pojemniki na 
śmieci, zieleń oraz w elementy rekreacji dla różnych grup wiekowych
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Z dr. inż. arch. Piotrem Czyżem, architektem i filozofem na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Gdańskiej, w Katedrze Architektury Mieszkaniowej 
i Użyteczności Publicznej, rozmawia Sławomir Lewandowski.

– Wiosną podsumowywaliśmy na łamach 
„Pomorskiego Inżyniera” proces konsulta-
cyjny dotyczący ogólnego zagospodarowa-
nia terenów postoczniowych Młodego Miasta. 
W lipcu z kolei zakończyły się konsultacje 
dotyczące tzw. Nowej Wałowej, czyli głównej 
i najważniejszej arterii nowej dzielnicy Gdań-
ska. Jak przebiegły te spotkania i czy również 
cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców 
oraz innych stron? 
– Proces konsultacyjny został zainicjowany 
przez Biuro Architekta Miasta Gdańska, prof. 
Piotra Lorensa. Konsultacje są częścią przy‑
gotowań miasta do sporządzania wytycznych 
projektowych oraz wieloletnich planów inwe‑

stycyjnych związanych z budową ulicy Nowej 
Wałowej, która zresztą jest nazwą roboczą 
i dotyczy w początkowym odcinku ul. ks. Popie‑
łuszki oraz dalszego planowanego układu 
drogi w stronę rzeki Motławy i Polskiego Haka, 
a kończy się na ul. Siennickiej. Te konsulta‑
cje są ważne, gdyż obszar Młodego Miasta, 
przez który przebiega ul. Nowa Wałowa, ma 
ogromne znaczenie dla wizerunku miasta, 
a doświadczenia związane z budową począt‑
kowego fragmentu obecnej ul. ks. Popiełuszki 
wskazują, że warto jest dokładnie przeanali‑
zować konsekwencje planowanej inwestycji na 
otoczenie, krajobraz, aktywność pieszą.

W ramach konsultacji odbyły się trzy spo‑

tkania warsztatowe. Uczestniczyli w  nich 
mieszkańcy, przedstawiciele rad dzielnic, 
przedstawiciele lokalnych organizacji poza‑
rządowych, artyści związani ze Stocznią Gdań‑
ską, przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele jednostek miejskich związa‑
nych z kształtowaniem polityki przestrzennej 
i transportowej miasta oraz eksperci z zakresu 
projektowania układów komunikacji.

W trakcie procesu konsultowaliśmy również 
wyniki naszych analiz z dwoma niezależnymi 
ekspertami, jednym dobrze znającym lokalną 
specyfikę oraz drugim niezwiązanym z Gdań‑
skiem – by mieć możliwość konfrontacji zebra‑
nych wniosków w „ogniu krzyżowym”.

NOWA WAŁOWA 
MA OGROMNE ZNACZENIE 
DLA WIZERUNKU MIASTA
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TEM AT K WA R TA ŁU

– Jakie były podnoszone najważniejsze kwe-
stie dotyczące Nowej Wałowej? 
– W trakcie warsztatów poruszano cztery kwe‑
stie istotne dla miasta przy budowaniu wizji 
ulicy oraz późniejszych rozmów z projektan‑
tami. Były to:
•	 wskazanie najkorzystniejszego wariantu 

przestrzennego ulicy w  I  etapie budowy 
(przebieg jedno lub dwujezdniowy);

•	 wskazanie poprzecznych powiązań komu‑
nikacyjnych realizujących potrzeby wszyst‑
kich użytkowników;

•	 omówienie przyszłego zagospodarowania 
przestrzeni w sąsiedztwie ulicy;

•	 określenie charakteru tymczasowego zago‑
spodarowania.

Już tłumaczę. Planowana droga „Nowa 
Wałowa” jest ulicą, o tranzytowym charak‑
terze. Plan ten był odpowiedzią na wizję 
powstania na terenie Młodego Miasta oraz 
jego otoczenia gęsto zabudowanego mia‑
sta, które będzie potrzebowało obsługi 

komunikacyjnej. Obecnie teren ten nie jest 
tak intensywnie zabudowany, więc nie ma 
potrzeby budować tutaj tak wielkiej arte‑
rii komunikacyjnej. Dlatego rozmawiamy 
o tym, czego miasto, mieszkańcy potrzebują 
obecnie (w perspektywie najbliższych 10 lat) 
oraz o  tym jak tę wielką ulicę „skroić” do 
tych potrzeb. Pytamy więc, jak planowaną 
ulicę 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy) wraz 
z tramwajem etapować: czy będzie to jedna 
ulica dwukierunkowa po jednej ze stron doce‑
lowego układu (tak zwany wariant 1×2) czy 
odwrotnie  – dwie jezdnie jednokierunkowe po 
obu stronach (tak zwany wariant 2×1). Oba 
warianty mają swoje wady i zalety. Warsztaty 
doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że 
w obecnych uwarunkowaniach najlepszym 
wariantem jest wariant dwujezdniowy.

– Czy w  takim razie już dzisiaj wiemy, jak 
zaprojektować Nową Wałową, aby nie była 
to ulica, która dzieli nową dzielnicę, lecz ją 
łączy? Jak w te oczekiwania wpisać komuni-
kację tramwajową oraz ruch kołowy?
– Na pewno jesteśmy dużo mądrzejsi i wraż‑
liwsi na potrzeby innych użytkowników prze‑
strzeni niż jedynie kierowcy. Chodzi o to, by 
Nowa Wałowa była miejską aleją, a nie auto‑
stradą. Chodzi tutaj o szereg szczegółowych 
zagadnień, jak np. dbałość o kompozycje ulicy, 
szerokości pasów, stosowanie bądź niesto‑
sowanie lewo‑ i prawoskrętów czy wreszcie 
wyposażenie ulicy w inne elementy wyposaże‑
nia, o których niestety czasami się zapomina: 
szerokie chodniki, dobrze zaprojektowane 
drogi rowerowe, elementy małej architektury 
oraz oczywiście zieleń.

– Czy w trakcie konsultacji pokazywane były 
jako wzór dobre praktyki z innych europej-
skich miast?
– Tak! Analizowaliśmy z uczestnikami szereg 
najnowszych inwestycji o podobnej skali. Na 
koniec naszych konsultacji jako przykłady 
najbliższe padały: układ drogowy właśnie 
powstałego Barcode w Oslo oraz przekształ‑
cenia istniejących ulic w Rotterdamie.

– Czy stanowiska uczestników dyskusji doty-
czące Nowej Wałowej były zbieżne, czy mocno 
się różniły?
– To było największym zaskoczeniem. Opi‑
nie zarówno mieszkańców, jak  i  urzędni‑
ków były praktycznie tożsame. Ewentualne 
różnice dotyczyły zagadnień technicznych, 
bądź prawnych i dotyczyły zagadnień szcze‑
gółowych, jak na przykład wtapianie torów 
tramwajowych w zieleń czy kwestie przeciw‑
pożarowe związane z obecnością drzew przy 
skraju ulicy.

– Jakie są najważniejsze wnioski z tych kon-
sultacji?
– Po pierwsze: należy tworzyć ulicę o miej‑
skim charakterze, w której znajdzie się miej‑

sce dla wszystkich użytkowników przestrzeni. 
Po drugie: zagadnienia kompozycyjne w pro‑
jektowaniu ulicy w miejscu o takiej randze 
są ważniejsze niż wygoda prowadzenia auta. 
Po trzecie: należy już w pierwszym etapie 
budowy Nowej Wałowej obsadzić ją zielenią 
w taki sposób, by nie było potrzeby jej w kolej‑
nych latach niszczyć, a  jednocześnie dać jej 
możliwość wzrostu już teraz, by w przyszłości 
cieszyć się dorodną, zakomponowaną zielenią 
w mieście.

– W jakim stopniu wyniki konsultacji wpłyną 
na ostateczny kształt Nowej Wałowej? Czy 
inwestor jest zobowiązany wziąć pod uwagę 
wnioski z konsultacji? 
– Już wpływają. Przedstawiciele jednostek 
miejskich związanych z powstaniem tej inwe‑
stycji już teraz uczestniczyli w spotkaniach 
warsztatowych oraz zapoznali się z zebranymi 
wnioskami. Planowane jest opracowanie na 
bazie wniosków zestawu wytycznych do pro‑
jektów powstających w przyszłości.

– Czy planowane są kolejne rozmowy doty-
czące tej inwestycji?
– Podejrzewam, że inwestycja o takiej randze 
będzie omawiana wielokrotnie, jak nie na 
forum, to w gronie ekspertów dziedziny oraz 
przedstawicieli podmiotów samorządowych. 
Raport konsultacyjny będzie dla nich mate‑
riałem referencyjnym. Ważną jest tutaj rola 
Biura Architekta Miasta w procesie koordynacji 
procesu i prowadzenie dialogu z zaintereso‑
wanymi. 

Fot. sŁawomir lewandowski

Piotr Czyż – architekt i filozof, nauczyciel 
akademicki na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej, wykładowca na 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Naukowo zajmuje się społeczną rolą 
architektury oraz kulturowym zaple‑
czem modernizmu i postmodernizmu. 
Konsultant na wielu warsztatach w Trój‑
mieście, uczestnik inicjatyw miejskich. 
Koordynator kilkudziesięciu projektów 
społecznych w ramach programów rewi‑
talizacji w Trójmieście. Prowadził proces 
konsultacyjny „Młode Miasto. Przyszłość 
dzielnicy”. Współzałożyciel i prezes sto‑
warzyszenia Inicjatywa Miasto.
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Nowa Wałowa to nazwa robocza 
i dotyczy w początkowym odcinku 

istniejącej ul. ks. Popiełuszki 
oraz planowanego układu drogi 

w stronę rzeki Motławy i Polskiego 
Haka, aż do ul. Siennickiej
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Obszar po dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina to nie tylko historyczna sceneria 
wydarzeń sierpniowych, na którą składają się obiekty dawnej Stoczni Cesarskiej  
z Salą BHP, bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz placem Solidarności wraz z pomni-
kiem Poległych Stoczniowców. To przede wszystkim rozległy teren wzdłuż  
Martwej Wisły wypełniony dziesiątkami wciąż zachowanych hal, warsztatów 
i budynków zaplecza produkcyjnego, basenów, doków, pochylni oraz żurawi stocz-
niowych. To również obiekty mieszkalne, infrastruktura drogowa, kolejowa i prze-
mysłowa, która zachowała się do dzisiaj w lepszym lub gorszym stanie. 

UWARUNKOWANIA 
KONSERWATORSKIE 
ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW POSTOCZNIOWYCH

PARASOL OCHRONNY NAD ZABYTKAMI
Po ogłoszeniu upadłości Stoczni Gdańskiej w 1996 roku tereny zakładu 
przeszły w ręce prywatnych właścicieli. W tamtym czasie nie mieliśmy 
jeszcze świadomości wartości kulturowej tych obszarów i obiektów z nimi 
związanych, a całość obszaru nie była jeszcze w polu zainteresowania 
służb konserwatorskich. Dopiero sformułowane w znacznie późniejszym 

czasie apele o objęcie obszaru dawnej stoczni silniejszą ochroną konser‑
watorską pozwoliły uchronić dużą część cennych reliktów przeszłości. 
Niemniej jednak część z nich w wyniku działań przygotowawczych do 
prac budowlanych została bezpowrotnie zniszczona. Parasol rozciągnięty 
przez służby konserwatorskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku 
mocno zawęził pole działania inwestorom, szczególnie na terenach 

Wpisany w całości do rejestru 
zabytków teren Stoczni Cesarskiej 
to duże wyzwanie dla inwestorów. 
Aby stworzyć w tym miejscu nową 

zabudowę i przestrzeń miejską, 
konieczna jest ochrona istniejących 

wartościowych obiektów
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najbardziej wartościowych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, 
czego przykładem są relikty dawnej Stoczni Cesarskiej wraz z historycz‑
nym Basenem Dokowym i relikty Stoczni Schichaua w okolicy dzisiejszej 
ul. Elektryków oraz dawnych pochylni w rejonie Jana z Kolna.

Ostatni wpis do rejestru pochodzi z 2020 roku. Wówczas Pomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków z urzędu podjął decyzję o wpisaniu 
do rejestru zabytków kolejnego fragmentu Stoczni Gdańskiej – dawnej 
Stoczni Schichaua, co zdaniem służb konserwatora podyktowane było 
walorami przemysłowej architektury XIX i XX wieku, a także z powodu 
historycznych wydarzeń związanych z  powstaniem „Solidarności”. 
W sumie ochroną objęto 37 działek i 17 obiektów. Do tych najbardziej 
rozpoznawalnych należą hala 90B przy ul. Elektryków, hala traserni oraz 
hala produkcyjna stoczni Aluship. Poza tymi budynkami na liście znala‑
zły się również m.in. dawny budynek hali maszynowej, dawna kotlarnia 
oraz kotłownia, dawna blachownia, kuźnia miedzi, stolarnia, ślusarnia 
oraz dawne budynki warsztatowe, magazynowe, produkcyjne i biurowe.

Zdaniem władz miasta i inwestorów, którzy musieli przerwać prace 
na objętym przez konserwatora terenie, ta konkretna decyzja utrudniła 
plany inwestorskie i zagospodarowanie tych poprzemysłowych terenów 
i co również ważne – opóźniła część inwestycji.

TRZY DEKADY WYZWAŃ
Tempo, w  jakim posuwa się zabudowa Młodego Miasta, jest wprost 
proporcjonalne do wyzwań, z  jakimi muszą mierzyć się inżynierowie, 
planiści, urzędnicy, inwestorzy czy miejscy aktywiści, także w kontek‑
ście uwarunkowań konserwatorskich. Wyzwań od początku było wiele 
i pomimo stopniowego podążania naprzód wcale ich nie ubywa, a przy‑
najmniej nie w takim stopniu, jak wielu gdańszczan by sobie życzyło.

Przede wszystkim, jak zauważa architekt miasta Gdańska prof. dr hab. 
inż. arch. Piotr Lorens, mówimy tutaj o terenie postoczniowym, o miejscu, 
w którym przez kilka dekad prowadzona była produkcja stoczniowa, 
a której pozostałością są m.in. większe lub mniejsze obiekty przemy‑
słowe oraz elementy infrastruktury. Już ten fakt wpływa na proces 
inwestycyjny.

– Dotychczasowe doświadczenia inwestorów na całym postocznio-
wym terenie pokazują, że w trakcie przygotowań do inwestycji można 
natknąć się na wiele niechcianych niespodzianek, np. w postaci pod-
ziemnych zbiorników czy niezinwentaryzowanych betonowych obiektów 
ukrytych pod warstwą ziemi. Nie jest to łatwy inwestycyjnie obszar. 
Z kolei teren Stoczni Cesarskiej, który w całości wpisany został do reje-
stru zabytków, to wymagające starannej rewaloryzacji obiekty, z funda-
mentami posadowionymi w wodach gruntowych. To duże wyzwanie dla 
inwestorów, aby stworzyć w tym miejscu nową zabudowę i przestrzeń 
miejską, a jednocześnie uszanować dotychczasową tradycję i ochronić 
istniejące wartościowe obiekty – mówi prof. Lorens.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, inwestorzy zaczynają 
procesy budowlane od obrzeży Młodego Miasta, na styku z istniejącym 
śródmieściem.

– Najpierw zaczęliśmy inwestować w obszar wokół bezpośredniego 
terenu postoczniowego, choćby wzdłuż ul. Wałowej, która dzisiaj jest 
najbardziej wielkomiejską ulicą w okolicy, a jeszcze kilka lat temu stały 
tam pojedyncze budynki. Podobny efekt widać już na Brabanku, gdzie 
stopniowo powstaje nowa, zwarta zabudowa. Na obszarze Młodego 
Miasta pierwsza kompaktowa zabudowa to realizowana przez spółki 
Euro Styl i Torus w kwartale ulic: Doki, Rybaki Górne, ks. Jerzego Popie-
łuszki inwestycja pod nazwą DOKI. Kolejna już realizowana inwestycja 
pnie się w górę w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności. 
Zabudowa na obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej to nie jest łatwy temat, 
ale dzisiaj widać, że realizacja Młodego Miasta postępuje od zewnątrz 
do środka. Za 3 do 5 lat część południowa, patrząc od ulicy ks. Jerzego 
Popiełuszki, ma szansę zostać w pełni zabudowana – mówi prof. Piotr 
Lorens.

Jak dodaje prof. Lorens, miasto Gdańsk prowadzi dyskusje z Pomor‑
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, mające na celu zarówno 

TEM AT K WA R TA ŁU

Widok na stopniowo zabudowywane tereny Brabanku i Polskiego Haka

wypracowanie spójnej polityki przekształceń obszaru, jak i wspomożenie 
poszczególnych inwestorów w procesie wypracowania możliwie najlep‑
szych rozwiązań dla poszczególnych obszarów.

NOWA WAŁOWA I TUNEL POD MOTŁAWĄ
Aby Młode Miasto zafunkcjonowało jako spójna przestrzeń, muszą zostać 
spełnione konkretne warunki. Oprócz realizacji inwestycji, które już 
trwają oraz tych, które są planowane w najbliższym czasie, istotną kwe‑
stią jest przekształcenie i rozbudowa ul. ks. Popiełuszki, tak aby stała 
się jedną z głównych przestrzeni publicznych dzielnicy. Nowa Wałowa, 
bo taką roboczą nazwę nosi cały odcinek drogi wraz z tunelem pod 
Motławą, aż do ul. Siennickiej ma być ulicą miejską z linią tramwajową 
w osi pasa drogowego.

– Chcielibyśmy, aby była to przestrzeń gwarantująca bezpośredni 
dostęp do usług, zagospodarowana także zielenią. Zabudowa po stronie 
południowej, o czym wspomniałem wcześniej, właśnie się wypełnia. Od 
strony północnej, a więc od strony dawnej Stoczni Cesarskiej, mamy 
tendencję, aby wyeksponować wszystkie obiekty wpisane do rejestru 
zabytków poprzez realizację w bezpośrednim sąsiedztwie przyjaznej 
publicznej przestrzeni – podkreśla architekt miasta Piotr Lorens.

sŁawomir lewandowski

Fot. sŁawomir lewandowski

Pierwsza kompaktowa zabudowa na obszarze Młodego Miasta to 
inwestycja pod nazwą DOKI realizowana przez spółki Euro Styl i Torus 
w kwartale ulic: Doki, Rybaki Górne, ks. Jerzego Popiełuszki 
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P rojekt mostu przygotowała firma Euro‑
projekt Gdańsk S.A. Wykonawcę prze‑
budowy mostu Stągiewnego – firmę 

Vistal wyłoniono w drodze przetargu w 2020 
roku, a prace rozpoczęły się jesienią 2021 roku. 
Inwestycja została zrealizowana w  ramach 
partnerstwa publiczno‑prywatnego, na mocy 
którego Granaria Development Gdańsk sp. 
z o.o., odpowiedzialna za zagospodarowanie 
północnego cypla Wyspy Spichrzów, zobowią‑
zała się m.in. do przebudowy mostu Stągiew‑
nego na zwodzony.

O realizowanej przez ostatni rok inwestycji 
pisaliśmy szczegółowo w poprzednim numerze 

„Pomorskiego Inżyniera” (nr 2/2022). Przypo‑
mnijmy, że nowa przeprawa to most zwodzony, 
o konstrukcji stalowej, kratownicowy. Obiekt 
jest podnoszony przy pomocy napędu hydrau‑
licznego. Zakres robót obejmował: 
•	 rozbiórkę przęsła zespolonego istniejącego 

mostu;
•	 budowę przęsła zwodzonego mostu;
•	 przebudowę obu przyczółków dla podparcia 

konstrukcji mostu;
•	 montaż we wnętrzu podpory 10 mechani‑

zmów zwodzenia (siłowniki, łożyska, agre‑
gat);

•	 doprowadzenie zasilania energetycznego do 
urządzeń mechanicznych;

•	 zainstalowanie mechanizmów sterowania 
mostem zwodzonym;

•	 usunięcie kolizji z kablami elektrycznymi, 
teletechnicznymi, przewodami gazowymi, 
ciepłowniczymi, kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i wodociągowej, znajdującymi 
się w rejonie mostu;

•	 budowę wpustów i osadników kanalizacji 
deszczowej.

Na początku sierpnia nastąpiło oficjalne otwarcie mostu Stągiewnego. 
Tym samym po ponad 77 latach ponownie zaczął pełnić on funkcję 
mostu zwodzonego. Z uwagi na sezon turystyczny mieszkańcy i turyści 
mogli skorzystać z nowej przeprawy już 5 lipca, ponieważ przez 
ostatnie tygodnie prace związane z realizacją zadania, obejmujące 
m.in. próby technologiczne, pozwoliły na takie rozwiązanie.

ZWODZONY MOST 
STĄGIEWNY

Most Stągiewny będzie otwierany na żąda‑
nie bosmanatu powstającej w  sąsiedztwie 
mostu Rogoźników mariny, która docelowo 
składać się będzie z pływających pomostów 
przycumowanych do brzegu. Łączna długość 
pomostów to około 396 m, co umożliwi cumo‑
wanie od 40 do 60 jednostek w zależności od 
ich długości. 

Prawidłową i bezpieczną eksploatację prze‑
prawy zapewniają urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu. Przed obiektem po obu stronach zapro‑
jektowano wysuwane słupki. Przy słupkach 
zaprojektowano sygnalizatory świetlne, które 
mają postać dwóch na przemian migających 
sygnałów czerwonych. W obszarze jezdni zain‑
stalowano natomiast 12 słupków hydraulicz‑
nych blokujących wjazd na obiekt dla pojaz‑
dów z obu stron. Sterowanie sygnalizatorami 
i słupkami zostało zintegrowane w jeden sys‑
tem wraz ze sterowaniem podnoszenia mostu 
i odbywa się drogą radiową. Słupki hydrau‑
liczne są wysuwane na czas podnoszenia 
przęsła zwodzonego. Dodatkowo od strony 
zachodniej zamontowano dwa automatycznie 
działające szlabany. Na krawędziach obiektu 
zastosowano stalowe balustrady o wysokości 
h = 1,10 m. Do prawidłowego funkcjonowania 
przeprawy mostowej – dla jednostek pływają‑
cych po Nowej Motławie zainstalowano także 
odpowiednie oznakowanie nawigacyjne.

Zakończona już przebudowa mostu Stągiew‑
nego na zwodzony oraz rozbudowa mariny 
w  sąsiedztwie mostu Rogoźników pozwoli 
na pełne wykorzystanie możliwości Nowej 
Motławy poprzez obsługę większej liczby 
turystów przypływających do Gdańska swoimi 
jednostkami. Obie inwestycje przyczynią się 
również do wzrostu atrakcyjności turystycznej 
wschodniego brzegu Wyspy Spichrzów, a nie‑
zagospodarowane dotychczas tereny nabrzeża 
Nowej Motławy staną się bardziej atrakcyjne 
dla mieszkańców Gdańska oraz turystów.

sŁawomir lewandowski

PARAMETRY KŁADKI  
DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW:
•	 wysokość nad wodą: min. 4,0 m
•	 całkowita długość konstrukcji: 42,0 m
•	 szerokość ciągu komunikacyjnego: 

2,07 m
•	 wysokość elementów głównych dźwi‑

garów: 2,50 m

A K T UA LNOŚC I
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WIĘCEJ JACHTÓW W GDAŃSKU
O kolejną gdańską marinę pytamy dr. inż. Tomasza Mioduszew-
skiego, Prezesa Pracowni Projektowej Budownictwa Hydrotech-
nicznego Aquaprojekt Sp. z o.o.
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– Kiedy i z czyjej inicjatywy powstał projekt 
budowy mariny?
– Projekt określiła umowa o  partnerstwie 
publiczno‑prywatnym, zawarta między mia‑
stem Gdańsk a konsorcjum Immobel‑Multibud. 
My, jako projektanci, zostaliśmy włączeni na 
etapie przygotowania dokumentacji tech‑
nicznej i procedowania zagadnień formalno‑
prawnych. Swoją pracę zaczęliśmy pod koniec 
2018 r.

– Jakie były najważniejsze założenia tej inwe-
stycji?
– W umowie pomiędzy miastem a inwestorem 
zostały określone podstawowe parametry 
mariny: pojemność około 50‑60 jednostek 
o  długości do około 6  m i  zanurzeniu do 
około 2 m. Założono, że marina będzie miała 
pomosty pływające, co umożliwi bezpieczne 
cumowanie przy zróżnicowanych poziomach 
wody. Zaplanowano pobór energii elektrycznej 
i wody pitnej z sieci miejskich oraz standardowe 
wyposażenie obiektów turystyki wodnej, jak 
sprzęt BHP – drabinki zejściowe, postumenty 
ratunkowe z  kołami ratunkowymi, bosaki, 
rzutki, barierki i poręcze. Dodatkowym zało‑
żeniem było zapewnienie niezbędnego stanu 
technicznego nabrzeży. Badania wykazały, że 
ingerencja w same nabrzeża nie była konieczna 
z punktu widzenia konstrukcyjnego, a bezpie‑
czeństwo ich wykonania i eksploatacji osią‑
gnięto przez umocnienia dna pod pomostami 
pływającymi. Po stronie ul. Motławskiej upo‑
rządkowano teren m.in. przez wykonanie chod‑
ników, schodów zejściowych i pochylni. Zmiany 
będą znaczące, gdyż wcześniejsze zagospoda‑
rowanie nie było reprezentacyjne i nie umożli‑
wiało korzystania z walorów brzegu rzeki.

– Ile jednostek i jakie będzie mogło tu cumo-
wać?
– Jeśli weźmiemy pod uwagę rozkład pomo‑
stów i standardowe odstępy pomiędzy jednost‑

kami, to marina ma pojemność 63  jachtów 
o długości 6 m. Ponieważ jachty mają coraz 
większą długość, przewidzieliśmy możliwość 
cumowania jednostek o  długości do  10  m. 
W tym przypadku pojemność mariny można 
oszacować na 49 sztuk.

– Jaka jest charakterystyka tego akwenu: jego 
głębokość i długość nabrzeży?
– Akwen, na którym została zaplanowana 
marina, jest ograniczony nabrzeżami, które 
wpisały się już w krajobraz. Ponadto na akwe‑
nie znajdują się podpory dawnego mostu 
Rogoźników. Te elementy determinowały układ 
mariny jako dwóch ciągów pomostów pływa‑
jących, rozmieszczonych wzdłuż nabrzeży sta‑
nowiących obudowę rzeki. Z uwagi na umiej‑
scowienie historycznych podpór mostowych 
zaplanowano odnogi cumownicze po jednej 
stronie (od ul. Motławskiej) tylko na odcinku 
między historycznymi podporami mostu 
a mostem w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie. 
Pozostały akwen będzie manewrowy dla żegla‑
rzy. Akwen przed podporami mostu ma długość 
około 90 m, szerokość 22 m i głębokość 3,3 m. 
Za podporami mostu Rogoźników akwen ma 
długość 105 m, szerokość od 13 m do 20 m i głę‑
bokość 2,5 m. Wymiary uwzględniają cumujące 
po obydwu stronach jednostki. Zgodnie z zało‑
żeniami wszystkie pomosty pływające wyposa‑
żono w postumenty umożliwiające pobór ener‑
gii elektrycznej i wody. Na samym początku 
mariny, zaraz za mostem Stągiewnym po 
stronie ul. Szopy, zaplanowano punkt odbioru 
ścieków z jednostek pływających. Wszystkie 
pomosty mają wymagane wyposażenie hydro‑
techniczne służące do cumowania i sprzęt BHP. 
Dostęp do pomostów pływających będzie moż‑
liwy z kładek uchylnych dostosowujących się 
do poziomu pomostów, zmieniającego się 
z poziomem wody. Od strony ul. Motławskiej 
będą niezależne zejścia na każdy z pomostów, 
a od ul. Szopy zaplanowano dodatkowy pomost 

stały, z którego poprowadzono uchylne kładki 
zejściowe na pomosty pływające.

– Jakie środki bezpieczeństwa wdrożono 
w projekcie mariny?
– Teren po stronie ul.  Motławskiej będzie 
oświetlony przez latarnie o charakterze par‑
kowym. Teren po stronie ul. Szopy posiada 
już miejskie oświetlenie. Dodatkowo pomosty 
otrzymają postumenty oświetleniowe. Na słu‑
pach oświetleniowych po stronie ul. Motław‑
skiej będą kamery monitoringu. Wejście na 
pomosty pływające będzie zamykane bram‑
kami, by zapewnić kontrolę dostępu do jach‑
tów. Zasady dostępu operator uszczegółowi 
w fazie eksploatacji mariny.

– Kto będzie operatorem mariny na Motławie?
– Początkowo operatorem będzie inwestor. 
Ponieważ przebudowa mostu Stągiewnego 
jest realizowana przez tego samego inwestora, 
to w tym okresie zarządzanie mariną będzie 
musiało odbywać w koordynacji z zarządcą 
mostu z ramienia partnera publicznego. Póź‑
niej obiekt przejdzie na rzecz miasta.

rozmawiaŁ: maciej bogdanowicz
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Z uwagi na umiejscowienie historycznych podpór 
mostowych zaplanowano odnogi cumownicze 
po jednej stronie (od ul. Motławskiej) tylko na 
odcinku między historycznymi podporami mostu 
a mostem w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie



16 16 

MISTRZ
BURSZTYNU

Spośród wielu dzieł Lucjana Myrty, 
sopockiego artysty, mistrza 

bursztynnika, są miniaturowe, 
które zwracają uwagę 

precyzją małych detali. 
Są też nowatorskie 

kompozycje, 
łączące 

tradycyjne 
malarstwo 

z najwyższej 
próby rzemiosłem 

bursztynniczym. 
Wybijają się też 

formy inspirowane 
szlachetną 

sztuką secesji. Nie 
zabrakło także 

wizji przekazanych 
w bardziej 

współczesnej 
estetyce. Dzieła 

Lucjana Myrty 
znajdują się w muzeum 

w Tokio i w zbiorach 
prywatnych na 
całym świecie. 

Liczne eksponaty 
są prezentowane 

w Muzeum Bursztynu 
w Gdańsku od 2000 

r. Stały się one 
początkiem zbiorów 

tej placówki. Są 
wśród nich Kufel 

Gdański, Szkatuła 
Gdańska, Kufel Rubens, 

świecznik Tancerki 
czy waza secesyjna. 

Przedstawiliśmy je 
w poprzednim wydaniu 

„Pomorskiego Inżyniera”.
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Szkatuła Skarbiec
Prawdziwie jantarową symfonią barw, 
kształtów, świateł i ważnych treści jest 
monumentalna Szkatuła Skarbiec. Artysta 
poświęcił to dzieło przedwcześnie zmarłej 
ukochanej córce Ewelinie. Mistrz, korzysta‑
jąc ze swego doświadczenia, różnorodnych 
technik oraz ogromnej ilości i gatunków 
bursztynu, osiągnął najwyższy kunszt. 

Występują tu wszystkie możliwe techniki 
obrazowania w bursztynie, a w szczegól‑
ności rzeźba figuralna reliefowa, intaglio 
oraz kompozycje malarskie. Ewangeliczne 
sceny z życia Syna Bożego, Jezusa Chry‑
stusa niosą przesłanie wiary i nadziei na 
zmartwychwstanie i życie wieczne. „Warto 
uzmysłowić sobie, że łączna masa elemen‑
tów bursztynowych tej wielkiej szkatuły 

wynosi 835,1 kg – jest większa o 25 kg od 
całego wystroju ścian Bursztynowej Kom‑
naty”  – podkreślił Wiesław Gierłowski, 
historyk sztuki, założyciel Międzynarodo‑
wego Stowarzyszenia Bursztynników i były 
przewodniczący Światowej Rady Bursztynu. 
Prezentujemy całe dzieło oraz jego detale.

maciej bogdanowicz
Fot. jan rogalo

17 
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Szkatuła Dorota

Zegar Przemijanie

Szkatuła Gdańska

Szkatuła Adrianna

Szkatuła Ewelina



1 9

C IEK AWOS TK I

Kabinet Ptaki
Wielobarwna dekoracja bursztynowa Ptaki jest aplikowana 
na wszystkich płycinach frontowych i bocznych oraz 
pionowych gzymsach. Kaseton w zwieńczeniu  
zdobiony jest Żurawiem Gdańskim. Gzyms  
wieńczący i nogi (z przedstawieniami  
32 dzięciołów) są inkrustowane bursztynem.

C IEK AWOS TK I
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– Jakie były powody powstania Wielkiego 
Młyna?
– Przyczyna tworzenia takich konstrukcji sięga 
początków ludzkości: to potrzeba mielenia 
ziaren na mąkę. Początkowo ręcznie rozcie‑
rano zboża w kamiennych żarnach. Z czasem 
powstawać zaczęły dwa rodzaje młynów  – 
wodne i wietrzne – wiatraki. W Polsce od XII 
w. zaczęto budować młyny wodne. W Gdańsku 
potrzeba wzniesienia takiej budowli była szcze‑
gólnie paląca, bo miasto portowe rozwijało się 
prężnie. Odpowiednio duży młyn pierwsi wznie‑
śli Krzyżacy: od 1364 r. są zapisy, że już istniał.
– Czy Wielki Młyn od razu został zbudowany 
w dzisiejszej skali?
– Nie. By go móc w ogóle uruchomić, najpierw 
przekopano kanał Raduni aż od Pruszcza 
Gdańskiego. Wzdłuż kanału zaczęły powsta‑
wać różne przedsięwzięcia bazujące na urzą‑
dzeniach napędzanych siłą wody: tartaki, folu‑
sze do spilśniania wełny i w końcu Wielki Młyn. 
Na początku był o około 10 m krótszy. Z badań 
archeologicznych, jakie były tu prowadzone 
w latach 90. ubiegłego wieku, wynikało, że 

był również trochę węższy. Jednak późniejsze 
badania wskazały, że to, co wzięto za węższy 
mur fundamentowy do ścian północnej i połu‑
dniowej, mogło być bazą do osadzenia cięż‑
kich kamieni młyńskich. Poza tym w ścianie 
wschodniej, oryginalnej, nie ma śladu po węż‑
szym młynie. Podsumowując: zakładamy, że 
Wielki Młyn miał od początku taką szerokość 
jak teraz, natomiast był krótszy. Nie wiemy, jak 
dokładnie wyglądał ten pierwszy młyn, oprócz 
tego, że miał mniej kół niż później. Do tego 
spłonął około 1390 r. i został odbudowany jako 
młyn w pełni murowany. Może więc był drew‑
niany, skoro całkowicie spłonął. Jednak Krzy‑
żacy rzadko budowali takie obiekty z drewna, 
a  więc może był konstrukcji szkieletowej. 
Po odbudowaniu ciągle był krótszy, ale już 
w pełni ceglany. Został powiększony w XV w., 
prawdopodobnie przed 1471 r. przedłużono go 
właśnie o te 10 m w kierunku zachodnim i do 18 
wzrosła liczba kół młyńskich. To był ogromny 
młyn, jak na średniowieczną Europę, nie tylko 
w skali Polski. Zasilany był wodą w sposób 
nasiębierny, czyli woda spływała z góry na 

Wnętrze Wielkiego Młyna z podziałem na 8 kondygnacji, 
ok. 1880 r. (wg. C. Steinbrechta)

O historii i rekonstrukcji Wiel-
kiego Młyna rozmawiamy 
z Panią Dr Katarzyną Darecką 
z Pracowni Konserwacji Archi-
tektury Muzeum Gdańska.

koła. Zbudowano specjalny pomost po jednej 
i drugiej stronie – coś w rodzaju rynny, w której 
płynęła woda nad kołami. Ta konstrukcja była 
drewniana. Były specjalne otwory regulowane 
dźwigniami, którymi poruszał człowiek. Nie 
musiały dzięki temu działać wszystkie koła 
naraz, ale wybrane w  ramach aktualnych 
potrzeb. Każde koło napędzało dwa kamienie 
młyńskie: górny i dolny, czyli jeden komplet.
– Czy to było oryginalne rozwiązanie, czy 
może skopiowane?
– Nie, to było rozwiązanie stosowane 
powszechnie w młynach europejskich. Tak więc 
gdańska budowla wyróżniała się wielkością, 
a nie technologią. Są zachowane rysunki Stein‑
brechta z 1880 r., który przedstawił jeszcze śre‑
dniowieczny system działania, łącznie z prze‑
krojami, chociaż młyn był wówczas w trakcie 
przebudowy, więc podejrzewamy, że rysownik 
niektóre elementy mógł rekonstruować. Do 
dziś jest to najpełniejsza inwentaryzacja tego 
obiektu. Potem pojawiły się znaczne prze‑
kształcenia mechanizmu: najpierw na parowy, 
a później na elektryczny. W efekcie – już w dru‑

Z A BY TK I  INŻ Y NIERYJNE

ZBUDOWAĆ
OD NOWA, BY... 
PRZYWRÓCIĆ
STARE
Ściana wschodnia - przed pracami

Północna ściana z kołami młyńskimi, ok. 1880 (wg. C. Steinbrechta)
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giej połowie XIX w. – doszło do likwidacji kół 
młyńskich. Natomiast wcześniej, w  1710 r., 
zainstalowano mechanizm kieratowy, czyli 
konny, który miał być używany w przypadku 
wielkich mrozów, kiedy woda zamarzała, albo 
w przypadku odcięcia wody w kanale, co działo 
się w czasie wojen. Młyny w miastach średnio‑
wiecznych pełniły też funkcje obronne, bo były 
ważne dla przetrwania oblężeń przez miesz‑
kańców, zapewniały im żywność.
– Jakie były losy tego zabytku podczas 
II wojny światowej? Czy został podobnie znisz-
czony jak całe śródmieście Gdańska?
– Prawie w całości został zniszczony. Funkcjo‑
nował jako młyn do 1945 r., jednak już wcze‑
śniej modyfikowano tę budowlę, na przykład 
zwiększono liczbę lukarn w dachu. Pierwotnie 
wnętrze było podzielone na osiem kondygna‑
cji, z czego tylko dwie dolne pełniły funkcje 
produkcyjne. Górne były magazynami. Począt‑
kowo przykrywał je ogromny dach bez żadnego 
oświetlenia, a więc tam musiało być ciemno. 
Stopniowo dodawano więc w dachu kolejne 
lukarny, aż doszło do ich trzech poziomów, 
czyli do wizerunku znanego obecnie. Poza 
tym powiększano otwory okienne. Najbardziej 
oryginalna jest ściana wschodnia, choć w niej 
też powiększono okna w XIX w. do rozmiarów 
niemalże kościelnych – ogromne ostrołukowe. 
W latach 30. XX w. przeprowadzono rewalory‑
zacje i powrócono do małych otworów okien‑
nych, jakie były w średniowieczu. Tak zresztą 
działo się z wieloma zabytkami w Gdańsku.

W 1945 r. z Wielkiego Młyna pozostały nam 
tylko ściany obwodowe, też uszkodzone  – 
reszta została doszczętnie spalona. Zachowały 
się ściany wschodnia, północna i południowa. 
W  latach  60. obiekt odbudowano i  próbo‑
wano umieścić tu różne funkcje. Były targi 
przemysłowe, giełdy, wystawy czy spektakle 
teatralne. W 1994 r. przeprowadzono solid‑
niejsze prace badawcze i konserwatorskie oraz 
adaptowano całe wnętrze na dom handlowy, 
który działał do 2016 r.

W  tym roku zabytek przejęło Muzeum 
Gdańska i zaczęliśmy prace w celu stworze‑
nia w nim Muzeum Bursztynu. Podczas przy‑
gotowań do właściwych robót udało nam się 
uzupełnić dane historyczne. W  tym czasie 
zaciekawiło mnie, że na elewacji wschodniej 
w ogóle nie ma śladów po wielkich oknach 
z XIX w., które widać na zdjęciach z tego okresu. 
Podczas wykonywania badań architektonicz‑
nych bez rusztowania nic nie zauważyliśmy. 
Kiedy powstały rusztowania, okazało się, że 

wschodnia elewacja częściowo od zewnątrz 
jest oblicowana cegłą o  wymiarach gotyc‑
kich. Została więc specjalnie wypalona. Na 
tych cegłach znaleźliśmy datę 1939, czyli była 
to celowa akcja ratowania zabytku, zrobiona 
zgodnie z kanonami sztuki konserwatorskiej.
– Jakie wymagania towarzyszą odtwarzaniu 
takich zabytków?
– Generalnie konserwację muru ceglanego pro‑
wadzi się właściwie tak samo, jak konserwację 
rzeźby. Każda cegła jest przeglądana, oczysz‑
czana, uzupełniana, bo już nie wymieniamy 
ich jak w XIX w. Uszkodzenia są uzupełniane 
specjalnymi masami i jak patrzymy na gotowy 
obiekt, to jest on prawie nie do odróżnienia od 
oryginalnego muru. Nanosimy odpowiednie 
kolory czy smugi, takie jak na oryginałach 
z epoki. Faktura też jest odpowiednio dopraco‑
wywana. Uzupełniamy w taki sam sposób spo‑
iny. Jeszcze zanim dojdzie do tych prac, musimy 
cały mur oczyścić przegrzaną parą wodną, tak 
by nie zniszczyć patyny i śladów dawnego użyt‑
kowania. Przecież nie o to chodzi, aby wszystko 
wyczyścić do jednolitej czerwieni. Na murze 
powinna być widoczna cała jego historia. Trzeba 
to robić z wielkim wyczuciem. Oczywiście tam, 
gdzie znalazły się różne, współczesne graffiti, 
trzeba było je usunąć. Robiliśmy to miejscowo 
metodą strumieniowo‑ścierną, ale bardzo drob‑
nym kruszywem. Dzięki temu służby konserwa‑
torskie wysoko oceniły naszą pieczołowitość 
w przywracaniu tego zabytku.
– Kto odpowiadał bezpośrednio za te prace?
– Zespół Barbary i Ludwika Brzuskiewiczów 
z  Gdańska, ale prace konserwatorskie były 
dopełnieniem prac budowlanych. I etap prac 
obejmował termomodernizację, czyli wymianę 
dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, a wykonał 
je M‑INWEST. II etap prac (budowlane i konser‑
watorskie) wykonała INTEGRA. Projekt archi‑
tektoniczny Wielkiego Młyna sporządziła dr inż. 
arch. Ksenia Piątkowska (córka projektantki 
adaptacji Młyna na galerię handlową, pani prof. 
Elżbiety Piątkowskiej, czyli tradycja rodzinna). 
Warto przy okazji wspomnieć o pracach nad 
dachem. Ważne było znalezienie odpowiedniej 
dachówki, żeby nie była to jednolita kolory‑
stycznie, współczesna płaszczyzna. Ściągnęli‑
śmy taką dachówkę z Włoch – specjalnie paty‑
nowaną. Warto również wspomnieć o wykonaniu 
niezbędnych urządzeń do ekspozycji muzealnej.
– Kiedy całość prac została ukończona?
– W zeszłym roku latem otworzyliśmy Muzeum 
Bursztynu w  Wielkim Młynie. Był to krótki 
termin na taki zakres prac. Chciałabym też 

zwrócić uwagę na elewację wschodnią, która 
ma nietypowe okiennice: otwierane do góry, 
a nie na boki. Na trop tych okiennic trafiliśmy 
w ikonografii XVII‑wiecznej. Prawdopodobnie 
w tych oknach były wyciągi do podnoszenia 
i opuszczania worków ze zbożem czy mąką. 
Podobny w  założeniach wyciąg w  Wielkim 
Młynie działał jeszcze w XIX w. Ten typ okien‑
nic znany jest z Europy Północnej, z Niemiec 
i Holandii. Tam zachowały się oryginalne, ale 
w Gdańsku niestety nie. Postanowiliśmy zre‑
konstruować te okiennice. Pomalowaliśmy je 
na czerwono tak, jak najczęściej była malowana 
stolarka drzwiowa i okienna w średniowieczu. 
Ciekawostką poboczną jest to, że kiedy robi‑
liśmy wykopy po zewnętrznej stronie młyna, 
pod współczesną rozdzielnię prądu, znaleź‑
liśmy dwa fragmenty kamienia młyńskiego. 
Zostały one poddane konserwacji i są prezen‑
towane na wystawie. Jeden taki kamień został 
odnaleziony w latach 90. ubiegłego wieku. Jest 
eksponowany przy wejściu do muzeum w czę‑
ści archeologicznej. Zbadaliśmy jego próbki 
i okazało się, że to chalcedonit, a nie granit, jak 
początkowo sądziliśmy. Krzyżacy sprowadzili 
go aż z Burgundii. Jest to najlepsza skała do 
wyrobu właśnie kamieni młyńskich. Ponadto 
wewnątrz budynku, przy samym dachu, znaleź‑
liśmy podpisy, głównie z XIX w., najpewniej ludzi 
tam pracujących bądź wykonujących remonty.
– Jakie jeszcze działania rekonstruktorskie 
byłyby wskazane przy tej budowli?
– Interesujące byłoby wykonanie i zamonto‑
wanie choćby jednego koła młyńskiego. Na 
przeszkodzie stoją kwestie finansowe i wła‑
snościowe, bo do muzeum należy tylko Wielki 
Młyn, a nie teren wokół. Droga jednak nie jest 
zamknięta, aby w przyszłości udało się doko‑
nać takiej rekonstrukcji.
– Czego muzeum, a  także gdańszczanom 
i wszystkim miłośnikom historii życzymy.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz 
Fot. katarzyna darecka

W trakcie wymiany dachu

Zniszczenia wojenne

W trakcie prac
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Kropla wody to niewiele. Jednak z badań specjalistów wynika, że nieszczelny kran, z którego 
co sekundę kapie jedna kropla tej życiodajnej substancji, oznacza marnowanie nawet 5 tys. 
litrów wody w skali roku. Mówimy o zaledwie jednym kranie! Jak widać, pozornie drobne dzia-
łania jednostek (w tym przypadku naprawa jednego kranu) mogą złożyć się na potężny efekt. 
W jakich dziedzinach przeciętny Kowalski może dołożyć swoją cegiełkę do spowolnienia zmian 
klimatu? Prof. dr hab. Mirosław Miętus, fizyk, oceanograf i klimatolog, zastępca dyrektora 
Instytutu (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Centrum 
Badań i Rozwoju), stały przedstawiciel Polski w WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna), 
podpowiada Czytelnikom „Pomorskiego Inżyniera”, co konkretnie możemy zrobić. 

CZ. 2

CO KAŻDY Z NAS 
MOŻE, A RACZEJ 

POWINIEN 
ZROBIĆ, ABY 

ZWOLNIĆ TEMPO 
WSPÓŁCZESNEJ 

ZMIANY KLIMATU?

K olejny przykład tego, co możemy zrobić w swojej indywidual‑
nej skali to ograniczenie zużycia energii w codziennym życiu, 
począwszy od spraw pozornie błahych. Nie gotujmy pełnego 

czajnika wody: gotujmy tylko tyle, ile potrzebujemy w danym momencie, 
bo jeżeli nalejemy jej więcej, to i tak będziemy ją ponownie gotować za 
jakiś czas, gdy na przykład będziemy chcieli zaparzyć kolejną herbatę. 
To proste myślenie i działanie, ale skuteczne. Podobnie rzecz ma się 
z wietrzeniem pomieszczeń przy odkręconych kaloryferach: przy obni‑
żeniu temperatury wewnątrz pomieszczenia kaloryfery silniej grzeją i ta 
energia marnuje się, bo ciepło ucieka przez otwarte okno.

Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to trzeba pamiętać, że jednym z pod-
stawowych sposobów na zmniejszenie zużycia energii cieplnej jest 
termomodernizacja budynków. Ten temat wałkuje się w Polsce od lat 
i jest z powodzeniem realizowany. Przygotowano programy centralne 
finansowane przez odpowiednie programy rządowe czy Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i  to przyniosło 
konkretny efekt. W wielorodzinnym budynku, w którym mieszkam, 
jest kilkanaście mieszkań. Termomodernizację przeprowadzaliśmy tu 
w dwóch etapach. W pierwszym zmodernizowaliśmy całkowicie węzeł 
cieplny, którym dostarczana jest energia (tzw. ciepło przemysłowe 
dostarczane przez elektrociepłownię) i jest rozprowadzana do miesz‑
kań. To przyniosło oszczędność zużycia energii rzędu blisko 35%. Po 
czterech latach przystąpiliśmy do termomodernizacji w formie ocie‑
plenia ścian zewnętrznych budynku oraz stropu i dachu. Przyniosło to 
dalszy spadek zużycia energii o kilkadziesiąt procent. W efekcie pła‑
cimy rachunki zdecydowanie niższe niż wcześniej. Dzisiaj zapewnienie 
odpowiedniej klasy budynków, zwłaszcza tych nowych, dotyczących 
termoizolacyjności, jest obowiązkiem, i takie audyty cieplne sporządza 
się dla nowych budynków – o ile się orientuję – przed oddaniem ich 
do użytkowania. 



2 3

ZMI A N A K L IM AT U

Można również zużywać mniej energii, zmieniając paliwo, którym 
ogrzewamy dom, ale tu sprawa jest dużo bardziej ryzykowna. W tym 
i poprzednim roku bardzo wiele osób zrezygnowało z mało ekologicz‑
nego paliwa, np. z opalania budynków węglem czy koksem, i przeszło na 
paliwo gazowe. Wyłożyli na to duże pieniądze, ale niestety zmiany cen 
gazu spowodowały, że te inwestycje okazały się nieopłacalne – z ekono‑
micznego punktu widzenia. Natomiast z punktu widzenia ekologicznego 
opłaciły się, bowiem gaz ziemny, który jest używany do ogrzewania, jest 
oczywiście również źródłem powstawania gazów cieplarnianych, ale 
powstaje ich mniej niż przy spalaniu węgla czy koksu, a jednocześnie 
w takim procesie znacznie mniej pyłów wydziela się do atmosfery.

O fotowoltaice i przydomowych elektrowniach wiatrowych już mówi‑
liśmy w naszym cyklu. Warto jedynie odnotować, że tego typu działania 
również mają sens, na dodatek są dedykowane im programy rządowe. 
Obecnie uruchamiany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej program „Mój Prąd”, który pomaga sfinansować 
nie tylko instalację paneli słonecznych, ale również pompy ciepła czy 
też magazynu ciepła. W ten sposób można zapewnić sobie pewną nieza‑
leżność energetyczną, jednak trzeba pamiętać, że mimo dofinansowania 
trzeba wyłożyć sporo własnych pieniędzy i niejako odbierać je sobie 
latami, w trakcie eksploatacji. Na pewno znacznie więcej osób insta‑
lowałoby sobie takie systemy ogrzewania, gdyby system finansowania 
wyglądał odwrotnie.

Oczywiście bardzo ważna jest kwestia produkcji energii elektrycznej: 
mówiliśmy już o odnawialnych źródłach energii i wspominaliśmy o zmia‑
nie technologii, jeżeli chodzi o klasyczne elektrownie węglowe, czyli 
o poprawie spalania węgla czy wydajności. To się dzieje, choć jak wiemy, 
jeszcze do niedawna te elektrownie węglowe były skazane na zamknięcie 
w perspektywie kilkunastu lat, ale chyba dostały drugie życie z powodu 
agresji Rosji na Ukrainę. Ten konflikt unaocznił, że przynajmniej Europa 
musi się uniezależnić od paliw kopalnych, głównie węglowodorów z Rosji, 
i musi znaleźć nie tylko dodatkowe źródła tych węglowodorów w innych 
regionach świata, ale również po prostu zwiększyć produkcję energii 
elektrycznej (czy energii w ogóle) z innych źródeł, a więc szerzej inwe‑
stować być może w energetykę jądrową i odnawialne źródła energii.

Oczywiście powinniśmy zużywać mniej wody, bo wodę należy oszczę-
dzać. To jest stara prawda, ale kwestia wody to nie jest przeciwdziałanie 
globalnemu ociepleniu, a raczej adaptacja do zmieniającego się klimatu. 

Klasyczne, kapiące krany już u nas praktycznie nie istnieją, bo wszyst‑
kie instalacje domowe czy przemysłowe z różnego rodzaju starymi zawo‑
rami, spod których nieustannie kapała woda, zostały już powymieniane. 
Dzisiaj używamy innych, dużo sprawniejszych i lepszych, ale ciągle jest 
wiele przykładów, kiedy woda leci z kranu zupełnie niepotrzebnie, 
np. podczas mycia zębów. 

Kolejny przykład złego gospodarowania wodą podam nie z punktu 
widzenia odbiorcy wody, lecz jej dostarczyciela. Miejsce, w którym obec‑
nie jestem, to stosunkowo nieduża wieś. Wodociąg jest obsługiwany przez 
dwie pompy. Ponieważ kilku użytkowników ma niewłaściwie wykonaną 
instalację domową, prawidłowe ciśnienie wody w tej instalacji powoduje 
uszkodzenie bojlerów. Operator rozwiązał ten problem przez poważne 
zmniejszenie ciśnienia wody. Wszystkie współczesne systemy ogrzewania 
wody, np. ogrzewacze przepływowe, przestają funkcjonować, bo ciśnie‑
nie wody jest za niskie. W ten sposób, żeby osiągnąć jakikolwiek efekt 
podgrzania, ta woda niepotrzebnie leci z kranu i oczywiście zużywa się 
jej wielokrotnie więcej. 

Dostęp do wody jest prawem niezbywalnym w Polsce, ale wkrótce 
może się okazać, że nie będzie czego dostarczać, bo kilka bardzo ciepłych 
i nawet normalnych opadowo lat może spowodować, że poziom wód 
gruntowych w danym rejonie gwałtownie obniży się. Jest to obserwo‑
walne. I tej wody zwyczajnie zabraknie. Nierozsądna gospodarka zaso‑
bami powoduje, że te zasoby wyczerpują się szybciej. Dlatego zwracałem 
już uwagę na brak zbiorników retencyjnych dla rolnictwa.

Skoro jesteśmy przy rolnictwie, to – z punktu widzenia emisji – coraz 
częściej mówi się o innym sposobie uprawy gleby. Zdaniem wielu spe‑
cjalistów z zakresu rolnictwa nie ma potrzeby wykonania orki całego 

areału, który przeznaczamy pod okre‑
śloną uprawę. Wystarczy orać tylko ten 
obszar, w którym roślina będzie siana czy 
sadzona, a pozostały można zostawić nie‑
zaorany – czyli na przykład przed sianiem 
kukurydzy pług nie musi orać wszystkimi 
lemieszami, można co któryś usunąć, 
tak by orać tylko tam, gdzie faktycznie 
zostanie posiana kukurydza, a pomiędzy 
jej rzędami gleba zostanie nienaruszona. 
Spowoduje to mniejszą utratę wilgoci 
z gleby, ograniczy się emisję zgromadzo‑
nych w glebie gazów cieplarnianych itd. 
Warto też orać znacznie płycej, bo przy 
głębokiej orce, na głębokości ok. 40 cm, 
tworzy się tzw. podeszwa ścierna, która 
staje się twarda jak skała i nieprzepusz‑
czalna dla wody. W ten sposób, po sys‑
tematycznym głębokim oraniu określo‑
nego areału, ogranicza się dostęp wody 
do obszarów niżej położonych.

Od wielu lat trwa publiczna dyskusja 
o zasadności lub szkodliwości koszenia 
trawników. Faktem jest, że trawnik-łąka 
utrzymuje dłużej wilgoć w górnej war-
stwie gleby niż trawnik klasyczny, regu-
larnie przycinany na wysokość 4–6 cm.

Nie stwierdzę kategorycznie, że należy 
ograniczyć produkcję mięsa, ale rzeczy‑
wiście powoduje ona dużą emisją gazów 
cieplarnianych. Najpierw trzeba przecież 
wyprodukować paszę, która często bazuje 
na komponentach zielonych; co oznacza 
uprawę pól wymagającą dużej ilości wody, 
której coraz bardziej nam brakuje, oraz 
produkcję nawozów, których wymagają 
uprawy. Z kolei zwierzęta w okresie, kiedy 
rosną i  są tuczone, są źródłem emisji 
gazów cieplarnianych, głównie bardzo 
niebezpiecznego metanu. W  związku 
z tym ograniczenie produkcji mięsa na 
pewno mogłoby się przyczynić się do 
spowolnienia zmiany klimatu.

Niemniej wciąż istnieją kraje bardzo 
ubogie, w których mięso stanowi wyjąt‑
kowy składnik diety ich mieszańców – 
bardzo chętnie by je zjedli, więc dlaczego 
im tego odmawiać? Ja też czasami lubię 
zjeść mięso, więc jest to dość poważny 
dylemat, również natury etycznej, czy 
powinienem mówić o tym, żeby ograni‑
czyć produkcję mięsa. Mogę powiedzieć 
tak: ograniczmy jego konsumpcję, wtedy 
spadnie produkcja, bo jeżeli nie będziemy chcieli kupować mięsa, to 
producenci nie będą go produkować. Powstaje pytanie: co w zamian? Czy 
jesteśmy w stanie dostarczyć żywności innego pochodzenia wystarcza‑
jąco dużo, abyśmy zbilansowali się energetycznie? Wielu specjalistów 
z zakresu dietetyki twierdzi, że jest to możliwe oraz że jemy generalnie za 
dużo mięsa i z tego powodu doświadczamy różnego rodzaju chorób, a jed‑
nocześnie marnujemy bardzo dużo żywości. Więc może jest w tym pewna 
szansa na oszczędność i na spowolnienie współczesnego ocieplenia.

notowaŁa: j.b. 

W kolejnym numerze: o recyklingu, konsumpcjonizmie oraz polityce 
historycznej, przez którą biedniejsze kraje używają nieekologicznych 
zachodnich technologii.
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Instalując panele słoneczne 
można zapewnić sobie pewną 
niezależność energetyczną

Nie gotujmy pełnego czajnika 
wody: gotujmy tylko tyle, 
ile potrzebujemy w danym 
momencie

Trawnik-łąka utrzymuje dłu-
żej wilgoć w górnej warstwie 
gleby niż trawnik klasyczny, 
regularnie przycinany na 
wysokość 4–6 cm



24 

W kolejnym odcinku naszego cyklu chciałbym zwrócić Państwa 
uwagę na istotne, z praktycznego punktu widzenia, przepisy 
dotyczące budynków. Otóż w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. 

1225 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., obejmu‑
jącego wszystkie zmiany tego rozporządzenia od czasu jego wejścia w życie 
do chwili obecnej. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że 20 września 2019 r. 
weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól‑
nymi potrzebami, która m.in. przewidywała uchylenie rozpatrywanego 
rozporządzenia, a na jego miejsce nakazywała wprowadzenie nowych 
przepisów. Zmiana przepisów wg tej ustawy ma nastąpić do 20 września 
2022 r. Tymczasem, jak wynika z przebiegu procesu legislacyjnego, termin 
na wprowadzenie nowych warunków technicznych został przedłużony 
do 20 września 2024 r. Tak więc do tego czasu powinny być stosowane 
warunki techniczne w wersji (opublikowanej) wymienionej na wstępie.

Jak można zauważyć, proces nowelizacji prawa budowlanego 
w ostatnim czasie uległ wyhamowaniu (chyba to i dobrze) – ostatnia 
zmiana weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Dlatego też wydaje mi się 
zasadna zmiana – przynajmniej na jakiś czas – formuły naszego cyklu, 
a mianowicie odniesienie się do pytań zadawanych przez Czytelników, 
związanych z interpretacją przepisów ustawy Prawo budowlane. W tym 
odcinku chciałbym zapoczątkować realizację tej formuły i odpowiedzieć 
na niektóre z pytań nurtujących Czytelników.
Czy można zgłosić budowę budynku gospodarczego na niezabudowanej 
działce?
Można zgłosić budowę budynku gospodarczego na niezabudowanej 
działce, a organ może sprawdzać wyłączenie spełnienie warunków 
określonych w art. 29 ust. 1 pkt 14 lit. a prawa budowlanego. Zgodnie 
bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 14 lit. a prawa budowlanego nie wymaga 
decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa 
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
Czy opinia wójta (prezydenta) dot. interpretacji MPZP jest wiążąca dla 
wydziału architektury przy wydawaniu pozwolenia na budowę?
Opinie lub wyjaśnienia zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydawane przez organy gminy mają charakter wyłącznie 
informacyjny i w żaden sposób nie są wiążące dla organu administracji 
architektoniczno‑budowlanej prowadzącego postępowanie w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę.
Czy wydział architektury może kilka razy wzywać do uzupełnienia 
projektu w ramach jednego postępowania?
Mimo tego, że przepisy nie zakazują wydawania kolejnych postanowień, 
to takie zachowanie organu może budzić wątpliwości co do prawidłowego 
sposobu prowadzenia postępowania, szczególnie gdy postanowienia 
dotyczą zagadnień, które nie były zawarte we wcześniejszych postano‑
wieniach. Zgodnie z tzw. zasadą ekonomiki postępowania wynikającą 
z art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji 
publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując 
się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
Z czego składa się nowy projekt budowlany w przypadku budowy sieci?
Projekt budowlany w  przypadku budowy sieci podziemnych może 
składać się wyłącznie z projektu zagospodarowania działki lub terenu 
i załączników projektu budowlanego, jeśli całość problematyki zosta‑

nie przedstawiona w  projekcie zagospodarowania. Projekt budow‑
lany w przypadku budowy sieci napowietrznych powinien składać się 
ze wszystkich czterech elementów, tj. projektów zagospodarowania, 
architektoniczno‑budowlanego, technicznego i załączników projektu 
budowlanego. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane zakres i treść projektu budowlanego powinny zostać 
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu i stopnia skomplikowania 
robót budowlanych. W związku z tym to, jakie informacje i rysunki będzie 
zawierał każdy z projektów, zależy od projektanta, który przygotowując 
projekty, powinien kierować się wytycznymi rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenie 
to określa, jakie dokładnie informacje i rysunki znajdują się w poszcze‑
gólnych projektach. Zgodnie z art. 30 ust. 4b oraz art. 33 ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane z wnioskiem zgłoszenia lub wnioskiem o pozwolenie 
na budowę składamy trzy z ww. elementów, tj.:
•	 projekt zagospodarowania działki lub terenu,
•	 projekt architektoniczno‑budowlany,
•	 załączniki projektu budowlanego.
Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a i b w przypadku budowy sieci pro‑
jekt techniczny też jest potrzebny, ale z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b. Ten 
z kolei stanowi, że projektów architektoniczno‑budowlanego i technicz‑
nego nie trzeba wykonywać m.in. w przypadku budowy lub przebudowy 
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeśli całość problematyki może 
zostać przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
Czy przebudowa biura polegająca na wyburzeniu ścian i nowej aranżacji 
powierzchni wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?
Jeżeli są to ściany działowe, czyli nie przebudowujemy elementów kon‑
strukcyjnych, to przy założeniu, że nie jest to budynek zabytkowy, zgod‑
nie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane wykonanie tego 
typu robót nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. 
W przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków konieczne będzie 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a jeżeli budynek znajduje 
się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, trzeba dokonać zgło-
szenia robót. Natomiast w przypadku, gdy zakres robót obejmuje ściany 
konstrukcyjne, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Osobną 
kwestią do rozważenia jest zmiana sposobu użytkowania, do której może 
dojść w przypadku takich robót.
Co jest ważniejsze: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
czy warunki techniczne?
Wszystkie przepisy są jednakowo ważne. Gdy projektujemy, musimy 
spełnić wymagania wszystkich przepisów: zarówno tych obowiązu‑
jących w całym kraju, jak ustaw czy rozporządzeń, np. rozporządzeń 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać różne 
obiekty budowlane, jak i aktów prawa miejscowego obowiązujących tylko 
na określonym obszarze, jak np. miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Jeśli z warunków technicznych wynika, że budynek 
musimy usytuować co najmniej 12 m od granicy lasu, ale plan miej‑
scowy wymaga, by zachować co najmniej 20 m od lasu, to żeby spełnić 
wymagania planu miejscowego i warunków technicznych, nie możemy 
zlokalizować budynku bliżej niż 20 m od lasu. Tylko wtedy spełnimy 
wymogi zarówno warunków technicznych, jak i planu miejscowego.

* * *
Mam nadzieję, że zaproponowana Państwu formuła „pytanie – odpo‑
wiedź” spotka się z pozytywnym przyjęciem i przyczyni się do przybli‑
żenia przepisów prawa budowlanego w kontekście praktycznego ich 
zastosowania.

Kontynuujemy omawianie najnowszych zmian w prawie budowlanym. Autorem komentarzy jest 
wieloletni wykładowca szkoleń organizowanych przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, Inżynier Krzysztof Użarowski.

NOWE PRAWO BUDOWLANE, CZ. 9
WA R TO WIEDZ IEĆ
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Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje w całości ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwaran-
cyjnym. Zwana jest „nową ustawą deweloperską”, bowiem to już kolejna regulacja. 
Komentarz Mecenasa Piotra Zielińskiego.

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA
– ODBIÓR LOKALU

U szczegóławia ona przepisy, które 
obowiązywały w poprzedniej ustawie, 
na przykład dotyczące umowy dewe‑

loperskiej, prospektu informacyjnego czy 
rachunków powierniczych. Najważniejsza 
nowość to Deweloperski Fundusz Gwaran‑
cyjny. Gromadzić ma on środki pochodzące 
zapewne ze składek wpłacanych obowiązkowo 
przez deweloperów. Stanowią one w uprosz‑
czeniu równowartość 1% ceny mieszkania 
(przy rachunku powierniczym otwartym) 
lub 0,1% ceny (dla rachunku powierniczego 
zamkniętego). Całość regulacji znacząco 
wzmacnia ochronę nabywcy, ale może okazać 
się, że dość dużym kosztem.

Warto rozważyć jej konsekwencje dla rynku 
deweloperskiego, czyli także budowlanego. 
Skupmy się na odbiorze lokalu, w którego 
przypadku ustawa symbolicznie oddaje los 
dewelopera i nabywcy w ręce „rzeczoznawcy 
budowlanego” (art. 43 nowej ustawy dewe‑
loperskiej).

Po pierwsze – bez odbioru nie może dojść do 
przeniesienia własności lokalu na nabywcę. 
Jest to dotkliwe, bo dopiero w tym momen‑
cie deweloper może ubiegać się zasadniczo 
o ostatnią transzę środków od nabywcy, a to 
często jego zysk. Ponadto tylko po tym fakcie 
przechodzą na nabywcę ciężary (np. koszty 
utrzymania) i ryzyka (np. uszkodzenia, znisz‑
czenia).

Druga zasada – odbiór możliwy jest po 
uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie albo zawiadomieniu organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 
domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu 
nadzoru.

Trzeci wymóg – odbiór jest dokonywany 
wyłącznie w obecności nabywcy. Jego dwu‑
krotna absencja może prowadzić do odstą‑
pienia od umowy przez dewelopera. Strony 
mogą wyznaczyć pełnomocnika i przybrać do 
odbioru potrzebne im osoby, jak inspektorów, 
rzeczoznawców czy kierowników budowy lub 
robót.

Po czwarte – konieczny jest protokół 
z  odbioru. Nabywca może tu zgłosić wady 
lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzin‑

nego. W protokole odnotowuje się też odmowę 
dokonania odbioru przez nabywcę w przy‑
padku stwierdzenia wady istotnej, uznanie 
wady istotnej przez dewelopera lub odmowę 
uznania wady istotnej przez dewelopera. 
Trzeba podkreślić, iż przedmiotem odbioru 
jest wyłącznie lokal i pomieszczenia do niego 
przynależne, a nie nieruchomość wspólna.

Najważniejsza dla odbioru jest odpowiedź 
na pytanie, czy istnieją wady i  jakiego są 
rodzaju – istotne czy nieistotne. W przypadku 
wady nieistotnej, sekwencja zdarzeń jest stan‑
dardowa:

1. Deweloper w  terminie 14 dni od dnia 
podpisania protokołu musi przekazać 
nabywcy na papierze lub innym trwałym 
nośniku informację o uznaniu wad albo 
oświadczenie o odmowie uznania wad 
oraz o przyczynach tej odmowy, a jeśli tej 
informacji w terminie zabraknie, uznaje 
się, że wady uznał.

2. Deweloper jest obowiązany w terminie 30 
dni od dnia podpisania protokołu usunąć 
uznane wady lokalu mieszkalnego albo 
domu jednorodzinnego. Jeśli deweloper, 
mimo zachowania należytej staranności, 
nie usunie wad w terminie, to wskazuje 
inny termin usunięcia wad z uzasadnie‑
niem opóźnienia, przy czym termin ten 
nie może powodować nadmiernych nie‑
dogodności dla nabywcy.

3. Jeśli deweloper nie usunie wad w dru‑
gim terminie albo nie wskaże takiego 
terminu, to nabywca wyznacza dewelo‑
perowi nowy termin na usunięcie wad, 
po którego bezskutecznym upływie 
nabywca może usunąć wady na koszt 
dewelopera.

W przypadku wady istotnej procedura jest 
podobna, ale sytuacja prawna odmienna. 
W przypadku odmowy uznania wady w pro‑
tokole za istotną nie dochodzi do odbioru i nie 
ma możliwości zawarcia umowy przeniesienia 
własności lokalu. Może się okazać, że nabywca 
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, 
a deweloper będzie musiał zwrócić mu całość 
wpłat. W przypadku uznania przez dewelopera 

wady istotnej w protokole, procedura prze‑
biega tak, jak dla wady nieistotnej, jednak po 
bezskutecznym upływie terminu na usunięcie 
wady nabywca może odstąpić od umowy.

Jeśli deweloper odmówi uznania zgłoszo‑
nej przez nabywcę wady istotnej, to nabywca 
odmówi dokonania odbioru lokalu. Strony 
ustalają wtedy nowy termin odbioru, umoż‑
liwiający deweloperowi usunięcie wady. Jeśli 
przy ponownym odbiorze znowu nabywca 
wskazuje na wadę istotną, a deweloper jej 
nie uznaje w  protokole, odmowa odbioru 
wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii 
rzeczoznawcy budowlanego, o którą nabywca 
musi wystąpić w ciągu miesiąca od odmowy. 
W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę 
budowlanego istnienia wady istotnej nabywca 
może odstąpić od umowy. Za opinię płaci ten, 
kto nie miał racji, czyli nabywca, jeśli wada 
jest nieistotna, a  deweloper, kiedy opinia 
potwierdza wadę istotną.

Ustawodawca nie wprowadził definicji wady 
istotnej ani nieistotnej. Praktykom rynku 
budowlanego, w szczególności działającym 
w trybie zamówień publicznych, nie będzie 
obca instytucja „wady istotnej”. Problem może 
być z  jej zastosowaniem, w  szczególności 
w sytuacji, kiedy obiekt uzyskał pozwolenie na 
użytkowanie. Orzecznictwo sądowe wskazuje, 
że wada będzie istotna, gdy obiekt nie będzie 
nadawał się do użytkowania (wyrok Sądu Ape‑
lacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 
r., sygn. I ACa 689/16), trudno o tym mówić po 
pozwoleniu na użytkowanie. Orzeczenia, które 
– wydaje się – mogłyby służyć za drogowskaz 
przy kwalifikacji wad jako istotnych, wskazują 
na brak możliwości korzystania z przedmiotu 
robót budowlanych zgodnie z jego przeznacze‑
niem, brakiem właściwych mu cech lub cech 
wyraźnie zastrzeżonych w umowie, istotnie 
zmniejszających wartość (wyrok Sądu Apela‑
cyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 
r., sygn. V ACa 1302/17).

Ustawa pozostawia więc rzeczoznawcom 
budowlanym dużą swobodę, a  co  za  tym 
idzie – również odpowiedzialność za los umów 
o wartości często setek tysięcy, jak nie kilku 
milionów złotych.
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Z godnie z  prawem uprawniony do 
odszkodowania w związku ze zdarze‑
niem objętym umową ubezpieczenia 

OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio 
od ubezpieczyciela (art. 822 ust. 4 kc). W prak‑
tyce oznacza to możliwość zgłoszenia szkody 
do ubezpieczyciela przez każdą osobę, która 
uważa się za poszkodowanego. Ubezpieczy‑
ciel jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia 
oraz do dokonania oceny sytuacji faktycznej 
i prawnej w związku ze zgłoszonym roszcze‑
niem. Ubezpieczyciel bada odpowiedzialność 
cywilną ubezpieczonego w świetle przepisów 
prawa. Weryfikuje, czy istnieją wykazane przez 
poszkodowanego (art. 6 kc) przesłanki odpo‑
wiedzialności cywilnej ubezpieczonego (inży‑
niera budownictwa), a mianowicie:
1. szkoda poniesiona przez poszkodowanego;
2. zawinione bezprawne działanie, zaniecha‑

nie ubezpieczonego;
3. związek przyczynowy pomiędzy szkodą 

poniesioną przez poszkodowanego a zawi‑
nionym bezprawnym działaniem, zanie‑
chanie ubezpieczonego.

W sytuacji niewykazania przez poszkodo‑
wanego przesłanek odpowiedzialności ubez‑
pieczyciel odmówi uznania odpowiedzialności 
i wypłaty odszkodowania. 

Odmowa uznania odpowiedzialności 
ubezpieczonego za powstałą szkodę i odmowa 
wypłaty odszkodowania może skutkować 
w dalszej kolejności pozwaniem ubezpieczy‑
ciela. Poniżej przytaczamy przykład sporu 
sądowego, w którym Ergo Hestia odmówiła 
uznania odpowiedzialności ubezpieczonego 
kierownika budowy za szkodę z  uwagi na 
brak wykazania przesłanek odpowiedzialno‑
ści przez inwestora, a sprawa znalazła swój 
finał w sądzie.

* * *

W dniu 26.03.12 r. powód (inwestor) zawarł 
z  inżynierem budownictwa W.R., pełniącym 
funkcję kierownika budowy, umowę, na podsta‑
wie której powód zlecił nadzór nad prowadze‑
niem budowy budynków we W. W.R. w okresie 
pełnienia funkcji kierownika budowy w ramach 
ww. inwestycji był ubezpieczony u pozwanego – 
Ergo Hestii, z tytułu obowiązkowego ubezpie‑
czenia OC inżynierów budownictwa. W trakcie 
prac kluczowe decyzje dotyczące przebiegu 

robót podejmował powód, który był nie tylko 
inwestorem, lecz także wykonawcą. Powód 
wypowiedział umowę kierownikowi budowy, 
powołując się na nienależyte jej wykonanie. 
Ostatni wpis w dzienniku budowy datowany 
jest na 17.12.2012 r. Z tą samą datą obowiązki 
kierownika budowy przejął inny kierownik 
budowy, L.L. Prace wykonane w ramach spornej 
inwestycji dotknięte były wadami. Zarówno na 
płycie fundamentowej, łączeniach płyty i ścian 
oraz na ścianach powstały liczne spękania 
i przecieki, które były następnie usuwane na 
zlecenie powoda i na jego koszt.

Powód pismem z dnia 4.09.2015 r. wezwał 
W.R. do zapłaty kwoty 93 046,20 zł tytułem 
poniesionych dodatkowych kosztów, będą‑
cych wynikiem wadliwej izolacji przeciwwod‑
nej garaży. W.R. pismem z dnia 16.09.2015 r. 
odmówił zapłaty, wskazując, iż nie widzi pod‑
stawy faktycznej i  prawnej do zadośćuczy‑
nienia żądaniu. Jednocześnie szkoda została 
zgłoszona do pozwanego zakładu ubezpieczeń.

Pismami z dnia 12.10.2015 r. zakład ubez‑
pieczeń poinformował powoda o braku moż‑
liwości dokonania likwidacji szkody z powodu 
braku dostarczenia odpowiednich dokumen‑
tów oraz braku udzielenia informacji nie‑
zbędnych do przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego. Ostatecznie pismem z dnia 
30.05.2016 r. pozwany poinformował powoda, 
iż nie znajduje podstaw do przyjęcia odpowie‑
dzialności odszkodowawczej.

Pozwem z dnia 20.04.2016 r. powód wniósł 
o zasądzenie od pozwanego zakładu ubezpie‑
czeń kwoty 93 046,20 zł wraz z ustawowymi 
odsetkami za opóźnienie od dnia 21.12.2015 r. 

do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów pro‑
cesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 
Nakazem zapłaty z dnia 17.05.2016 r. Sąd Okrę‑
gowy w P. uwzględnił powództwo w całości. Od 
powyższego nakazu sprzeciw wniósł pozwany, 
żądając jednocześnie oddalenia powództwa 
w  całości i  zasądzenia od powoda kosztów 
postępowania według norm przepisanych. Sąd 
przeprowadził dowód z opinii biegłego z dzie‑
dziny budownictwa i kosztorysowania. Biegły 
nie mógł wydać stanowczej i  jednoznacznej 
opinii, gdyż nie dostarczono pełnej dokumen‑
tacji dotyczącej spornej inwestycji. Zaznaczył 
on, iż jest wiele możliwych przyczyn powstania 
pęknięć, z których tylko część można przypi‑
sać W.R. Nie ma możliwości dokładnego okre‑
ślenia odpowiedzialności W.R. za zaistniałą 
szkodę, można jednak z całą pewnością stwier‑
dzić, iż nie jest on odpowiedzialny w 100%. Sąd 
uznał opinię biegłego za wystarczającą. 

Mając na uwadze powyższe, wobec nie‑
wykazania przez powoda podstaw odpowie‑
dzialności W.R. za powstałą wadliwość robót, 
18.02.2020  r. Sąd Okręgowy w  K. oddalił 
powództwo. Apelację od powyższego wyroku 
wywiódł powód, zaskarżając go w całości. Sąd 
odwoławczy w P. podzielił ustalenia faktyczne 
poczynione przez sąd pierwszej instancji, jako 
mające oparcie w materiale dowodowym, oce‑
nionym bez obrazy art. 233 par.  1 Kodeksu 
postępowania cywilnego, tj. zgodnie z zasadami 
wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego. Ape‑
lacja powoda, jako pozbawiona uzasadnionych 
podstaw w myśl art.385 Kodeksu postępowania 
cywilnego, została oddalona wyrokiem z dnia 
12.04.2022 r. (I AGa 208/20 – wyrok z uzasadnie‑
niem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2022‑04‑12).

Komentarz:
W przypadku zgłoszenia roszczeń do ubez‑
pieczonego ubezpieczyciel jest zobowiązany 
do oceny jego odpowiedzialności za powstałą 
szkodę. Jeżeli nie ma przesłanek wskazują‑
cych na odpowiedzialność ubezpieczonego, 
ubezpieczyciel odmawia uznania roszczenia. 
W takiej sytuacji jest także zobowiązany do 
obrony tego stanowiska przed sądem, co też 
miało miejsce w opisanym w niniejszym arty‑
kule przypadku.

maria tomaszewska-Pestka
agencja wyŁączna ergo Hestii

maria.tomaszewska-Pestka@ag.ergoHestia.Pl
www.ubezPieczeniadlainzynierow.Pl

ODMOWA WYPŁATY ODSZKODOWANIA – OBRONA 
KIEROWNIKA BUDOWY PRZED ROSZCZENIAMI

26 

WA R TO WIEDZ IEĆ

Niniejszy artykuł chcielibyśmy poświęcić sytuacji niezasadnych roszczeń kie-
rowanych do inżynierów budownictwa na przykładzie roszczeń kierowanych do 
kierownika budowy. 

FO
T. A

R
C

H
IW

U
M

 P
R

Y
W

ATN
E

Maria Tomaszewska-Pestka



2 7

A K T UA LNOŚC I ,  ROZRY WK A

14
LISTOPADA 
2022

GDAŃSK, SŁUPSK
I STAROGARD GDAŃSKI

WKRÓTCE
SZCZEGÓŁY NA:

POM.PIIB.ORG.PL



2 8 

Zaletą uzyskania dostępu do  wszystkich 
szkoleń poprzez wariant 1 jest bezpośrednie 
otrzymywanie bieżących informacji o bez‑
płatnych szkoleniach oraz o wydarzeniach 
organizowanych przez POIIB.

Dostęp do informacji i szkoleń 
z poziomu strony internetowej

Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

https://pom.piib.org.pl

WARIANT 1

INSTRUKCJA LOGOWANIA I DOSTĘPU DO SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W POIIB I PIIB
Wszyscy członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (POIIB) mają możliwość 
dostępu do informacji o szkoleniach organizowanych i retransmitowanych zarówno przez Pomorską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (POIIB; wariant 1), jak również o szkoleniach organizowanych 
i retransmitowanych przez wszystkie pozostałe Okręgowe Izby PIIB (wariant 2).

Dzięki dostępowi do szkoleń poprzez wariant 
2 możliwe jest uzyskanie informacji i dostępu 
do szkoleń organizowanych przez wszyst‑
kiego Okręgowe Izby PIIB.

Dostęp do informacji i szkoleń 
z poziomu strony internetowej

Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa

https://piib.org.pl

WARIANT 2

WA R TO WIEDZ IEĆ


