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ODZNACZENIA I MEDALE 
DLA INŻYNIERÓW

14 października w Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku odbyła się gala uświetniająca 
20-lecie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz Dzień Budowlanych. 

Str. 3-6

ISSN 2300 ‑9780 VI KWARTAŁ 2022 NR 4/2022 (37)

kwartalnik Pomorskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa

NOWOCZESNA 
ELEKTROCIEPŁOWNIA  
W GDAŃSKU SKUTECZNYM 
SPOSOBEM NA PRZEKSZTAŁCANIE 
ODPADÓW W CZYSTĄ ENERGIĘ  
I CIEPŁO
Rozmowa ze Sławomirem Kiszkurno, prezesem 
zarządu Portu Czystej Energii.

Str. 7–9

SUSZA HYDROLOGICZNA

Czym jest i jakie zagrożenia niesie? 
To niektóre problemy o których rozmawiamy 
z Panem prof. dr. hab. Romanem Cieślińskim, 
Kierownikiem Zakładu Hydrologii Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Str. 14–15

WIELKI REMONT
WIELKIEJ ŚWIĄTYNI

FOT. KRZYSZTOF  KUREK Czytaj na str. 18–20

O bezprecedensowym remoncie rozmawiamy z księdzem prałatem Ireneuszem Bradtkem, 
proboszczem największego kościoła w Gdańsku i jednej z największych ceglanych  

świątyń na świecie – bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jej wnętrze to ponad  
4,5 tys. m2 powierzchni, sklepienia znajdują się na wysokości niemal 30 m, główna nawa ma 

105,2 m długości. Magister inżynier architektury Tomasz Celewicz był w latach 2017–2021 
inspektorem nadzoru konserwatorskiego remontu bazyliki Mariackiej. Jak sam mówi – zna 

wszystkie szczegóły remontu dachu i elewacji tej wielkiej budowli.
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Z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu chwil wypełnionych 
radością i miłością, niosących 
spokój i odpoczynek, by 
w życiu zawsze panowała 
ta niepowtarzalna 
świąteczna atmosfera. 
Wielu budujących myśli, 
energii potrzebnej do 
osiągnięcia wszystkich 
zamierzonych celów 
oraz wspaniałego 
2023 Nowego 
Roku, obfitującego 
w pasmo 
sukcesów!
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ASPIDA COMMS 
i Rada Programowa
Kwartalnika
„Pomorski
Inżynier”

AK TUALNOŚC I :

20 LAT MINĘŁO… STR. 3–6 
ODZNACZENIA I MEDALE DLA INŻYNIERÓW
INWE S T YC JA K WAR TAŁU:

NOWOCZESNA ELEKTROCIEPŁOWNIA STR. 7–9 
W GDAŃSKU SKUTECZNYM SPOSOBEM 
NA PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW 
W CZYSTĄ ENERGIĘ I CIEPŁO
AK TUALNOŚC I :

GDAŃSKA POLITYKA WODNA: STR. 10–11 
POLITYKA POTOKÓW I MAŁYCH RZEK
AK TUALNOŚC I :

INNE PODEJŚCIE STR. 12–13 
DO PROJEKTOWANIA
ZMIANA K L IM ATU:

SUSZA HYDROLOGICZNA STR. 14–15 
ZMIANA K L IM ATU:

CO KAŻDY Z NAS MOŻE, A RACZEJ STR. 16–17 
POWINIEN ZROBIĆ, ABY ZWOLNIĆ TEMPO 
WSPÓŁCZESNEJ ZMIANY KLIMATU? CZ. 3
TEM AT K WAR TAŁU:

WIELKI REMONT STR. 18–20 
WIELKIEJ ŚWIĄTYNI
Z ABY TK I  INŻ YNIERYJNE :

PRZEDPROŻE – SALON NA ULICY STR. 21–23
WAR TO WIEDZ IEĆ :

NOWE PRAWO BUDOWLANE, CZ. 10 STR. 24
WAR TO WIEDZ IEĆ :

ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT STR. 25 
Z TYTUŁU BŁĘDU PROJEKTOWEGO
WAR TO WIEDZ IEĆ :

PROBLEMY PRAWNE. NOWA STR. 26 
USTAWA DEWELOPERSKA –DALSZE UWAGI
ROZRY WK A :

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW STR. 27 
I KRZYŻÓWKA
C IEK AWOS TK I :

NIE TYLKO NEPTUNA STR. 28



20 LAT MINĘŁO…

W śród gości uroczystości byli posło-
wie i senatorowie, samorządowcy, 
przedstawiciele Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa, przedstawiciele pomor-
skich uczelni i instytucji naukowych oraz inży-
nierowie – członkowie Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

– W tych trudnych czasach najlepszą strate-
gią obronną jest budowanie sojuszy, działanie 
razem, i takiej idei przyświeca funkcjonowa-
nie naszego samorządu. Wiem, że część osób, 
szczególnie tych młodszych, postrzega Izbę 
głównie jako poborcę podatkowego, który 
pobiera od nich opłaty. Ja tak nie uważam 
i myślę, że sporo z nas tu obecnych zgodzi się ze 
mną, że najważniejszą rolą samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa jest stanie 
na straży wysokich standardów wykonywania 
zawodu inżyniera. Zawodu pełnego wyzwań, 
odpowiedzialności, niezbędnie wysokich umie-
jętności – mówił Krzysztof Wilde, przewodni-
czący POIIB. – Rolą samorządu jest również 
dbanie o interesy członków oraz pilnowanie 
i  wpływanie na rozwiązania prawne, które 
w konsekwencji tworzą naszą inżynierską pracę 
przyjemną, dochodową i przynoszącą satys-
fakcję. W tym roku władze izby krajowej i izb 
okręgowych niezmiernie dynamicznie zabrały 
się do tego zadania. Rozpoczęły prace, które 
w konsekwencji poprawią rozwiązania, jakie 
są aktualnie realizowane, co przełoży się na 
konkretne korzyści. Jeśli razem nie zadbamy 
o nasze interesy, to nikt tego nie zrobi. Dlatego 
kieruję te słowa także do młodych ludzi, któ-
rzy zastanawiają się nad istotą funkcjonowania 
Izby – jeżeli razem tego nie omówimy i razem 
tego nie ułożymy, to nikt za nas tego nie zrobi.

Podsumowując ostatnie lata działalności 
Izby, a szczególnie ostatnie miesiące, nie spo-
sób pominąć tematu wojny w Ukrainie, która 
odciska swoje piętno także na branży budow-
lanej w Polsce.

– Po świetnych 20 latach funkcjonowania 
Izby, także naszej pomorskiej, jesteśmy gotowi 
praktycznie na wszystko. Nie obawiamy się 

konsekwencji wojny w Ukrainie. Winston Chur-
chill w dużo trudniejszych okolicznościach 
II wojny światowej powiedział, że „nie można 
marnować tak dobrego kryzysu”. Uważam, 
że potrafimy przeczekać ten pierwszy trudny 
rok, aby następnie wykorzystać sytuację, jaka 
jest dzisiaj na świecie. Jestem przekonany, że 
władza w  Rosji upadnie  – to tylko kwestia 
czasu, niektórzy mówią: miesięcy, może roku. 
Naszym sukcesem może być olbrzymi rynek 

ODZNACZENIA I MEDALE DLA INŻYNIERÓW

odbudowy Ukrainy, w którym mamy nadzieję 
również wziąć czynny udział – podkreślał prze-
wodniczący Izby.

– Szanowni Państwo, dziś to Wasze święto. 
To z Waszych osiągnięć i sukcesów dzisiaj się 
cieszymy. Patrząc z optymizmem w przyszłość, 
pamiętajcie, że to po drogach przez Was zbu-
dowanych jeżdżą posłowie i wojewodowie, że 
z przez Was zbudowanej infrastruktury kry-
tycznej korzystają samorządowcy i politycy, 

14 października w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala uświetniająca 
20-lecie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Dzień Budowla-
nych. Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania dwóch dekad działal-
ności Izby, jak również do przypomnienia największych, najbardziej spektakularnych 
i wyjątkowych inwestycji zrealizowanych w województwie pomorskim.

A K T UA LNOŚC I
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niezależnie od tego, do jakiej opcji politycznej 
należą. To w zbudowanych przez Was obiektach 
mieszka pan Kowalski i pani Kowalska wraz 
z rodziną. Wszystkim Wam w nadchodzących 
latach życzę wielu ciekawych inicjatyw, bły-
skotliwych projektów, fajnych realizacji, tanich 
materiałów budowlanych i środków transportu 
oraz spełniania wymogów BHP. Choć jesteśmy 
zawodem zaufania publicznego i pracujemy 
dla innych, to życzę Wam również, abyście god-

nie zarabiali, w czym powinna pomóc Wam 
także Izba, zarówno okręgowa, jak i krajowa. 
Na najbliższy rok życzę Wam silnych nerwów, 
a na kolejne lata przede wszystkim dużo zdro-
wia i radości – dodał na koniec Krzysztof Wilde.

Podziękowania dla inżynierów budownictwa 
popłynęły również z ust zaproszonych gości.

– Rozwój Rzeczpospolitej, a  szczególnie 
naszego Pomorza, jest oparty na Waszej wiedzy 
i doświadczeniu. Dzięki Państwa zaangażowa-

niu, wysiłkowi, wiedzy i umiejętnościom nasz 
region jest liderem. Jak mówił przewodniczący 
Izby, jest to zawód zaufania publicznego, a Izba 
stoi na straży standardów, aby tego zaufania 
nie utracić. Dlatego jest ona potrzebna, a jej 
funkcje są nie do przecenienia – mówił Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski. 

– Jest mi niezmiernie miło być dziś z Wami 
w tym szczególnym dla Was dniu. Rozpiera 
mnie niesamowita duma, albowiem jestem 
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absolwentem Wydziału Budownictwa Lądo-
wego Politechniki Gdańskiej, a  po osobach 
obecnych na dzisiejszej gali widać, że nasz 
wydział to kuźnia talentów. Składam Wam 
serdeczne gratulacje, a przed wszystkim chcia-
łem podziękować za to, jak pięknie budujecie 
nasze Pomorze. Korzystając z okazji, chciałem 
podziękować za wszystkie inwestycje, które 
poprawiają jakość naszego życia, za wszystkie 
perełki architektoniczne, dzięki którym nasz 

region staje coraz piękniejszy – mówił z kolei 
Leszek Bonna, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

– Samorząd, także samorząd zawodowy, 
to jest coś bardzo ważnego, ale bez Waszego 
zaangażowania i  troski o  ten samorząd nie 
będzie on nigdy sprawnie działał. Samorząd 
jest silny siłą swoich członków, tych, którzy są 
zaangażowani w jego pracę. Dziękuję, że zmie-
niacie na lepsze otaczający nas świat. Dzisiaj 

szalenie ważne jest to, abyśmy tak budowali, 
tak projektowali, aby mieć na uwadze rów-
nież troskę o energooszczędność w czerpaniu 
z natury, a nie wykorzystywaniu jej nadmier-
nie. Bardzo dużo w tej kwestii zależy również 
od Was. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, 
także waszym rodzinom, bo praca, którą 
wykonujecie, wymaga wsparcia najbliższych – 
mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
miasta Gdańska.

A K T UA LNOŚC I
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O  samorządzie zawodowym mówił z  kolei 
Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

– Samorząd to wolność, to niezależność od 
władzy centralnej, polityki, indywidualnych 
ambicji niemających nic wspólnego z dobrem 
ogółu. Samorząd to dla mnie miejsce, w któ-
rym los osób mających ten sam cel, te same 
podstawy, dobre rozwiązania realizowany 
jest poprzez zdrowe i demokratyczne zasady. 
Zawód inżyniera budownictwa to wolny zawód. 
Tu też podnoszona jest kwestia wolności, nie-
zależności, która przez nasze wykształcenie 
daje nam ogrom możliwości, ale również odpo-
wiedzialności za to, co robimy. Bo wolność to 
też jest odpowiedzialność. To bardzo mocno 
odczuwany aspekt w naszym zawodzie. Ciąży 
na nas ogromna odpowiedzialność za mienie 
i życie osób, które korzystają z naszej pracy 
i wiedzy – mówił prezes Mariusz Dobrzeniecki.

Jubileusz 20-lecia Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa i Dzień Budowla-
nych były przede wszystkim okazją do wręcze-
nia medali, odznaczeń i pamiątkowych odznak 
członkom Pomorskiej Izby. Swoje odznaczenia 
wręczyli m.in. wojewoda pomorski, marszałek 
województwa pomorskiego, prezydenci Gdań-
ska, Gdyni i Słupska oraz wójtowie powiatu 
słupskiego i powiatu starogardzkiego.

Medalami 20-lecia i pamiątkowymi piórami 
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa wyróżniła także pierwszą dyrektor 
biura Izby Alicję Szpurę oraz byłych Prze-
wodniczących Rady Izby: Ryszarda Trykosko, 
Ryszarda Kolasę oraz Franciszka Rogowicza.

Jednym z  ostatnich punktów oficjalnego 
programu było wystąpienie i  prezentacja 
Macieja Niedostatkiewicza, członka władz 
POIIB, który w formie ilustracyjnej przedstawił 
najważniejsze realizacje, jakie na przestrzeni 
ostatnich dwóch dekad powstały w wojewódz-
twie pomorskim.

Uroczystą galę uświetnił koncert urodzo-
nego w Gdańsku kompozytora i pianisty jaz-
zowego Leszka Możdżera.

Z okazji 20-lecia Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa wydany został oko-
licznościowy album przedstawiający wybrane 
inwestycje – zarówno kubaturowe, jak i infra-
strukturalne. Przedstawione w albumie reali-
zacje z minionego dwudziestolecia stanowią 
wizytówkę wiedzy i umiejętności inżynierów 
Pomorskiej Izby.

tekst i zdjęcia

sŁawomir lewandowski

ODZNAKA HONOROWA 
„ZA ZASŁUGI DLA 
BUDOWNICTWA”
1. Paweł Ciomek 
2. Kamil Czyżewski 
3. Wojciech Czyżewski 
4. Łukasz Łuczyński 
5. Mariusz Jańczewski 
6. Maciej Niedostatkiewicz 
7. Sylwia Rogall 
8. Franciszek Rogowicz 
9. Mariusz Sasin 
10. Jacek Szymański 
11. Tomasz Wróbel 

MEDAL MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO 
1. Przemysław Dąbrowski 
2. Janusz Kazimierski 
3. Adam Mańka 
4. Dagmara Szczepanek 
5. Łukasz Zakrzewski 
6. Alicja Szpura 

MEDAL PREZYDENTA MIASTA 
GDAŃSKA 
1. Marcin Cichosz 
2. Paweł Gonera 
3. Paweł Grużewski 
4. Radosław Jarosiewicz 
5. Marek Jasiński 
6. Krzysztof Kurek 
7. Małgorzata Niedostatkiewicz 
8. Łukasz Paszylk 

MEDAL PREZYDENTA MIASTA 
GDYNI
1. Krzysztof Kolasa 
2. Łukasz Lochowicz 
3. Rafał Łukaszewski 
4. Piotr Plichta 
5. Szymon Poźniak 
6. Piotr Siemaszko 
7. Sławomir Suchomski 

WYRÓŻNIENIE 
(MEDAL) STAROSTY 
STAROGARDZKIEGO
Wioleta Grzeszkiewicz-Wolska 

WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA 
MIASTA SŁUPSKA
1. Piotr Hnatiuk 
2. Henryk Żmuda-Trzebiatowski 

WYRÓŻNIENIE STAROSTY 
SŁUPSKIEGO
1. Radosław Posmykiewicz 
2. Wojciech Staszyński 

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA 
PIIB
1. Andrzej Chudziak 
2. Jan Dobrzyń 
3. Andrzej Hołówko 
4. Andrzej Nowosielski 
5. Andrzej Trzciński 
6. Irena Tyszka 
7. Stanisław Witkowski 
8. Zbigniew Drewnowski 
9. Grzegorz Olizarowicz 

SREBRNA ODZNAKA 
HONOROWA PIIB
1. Władysław Gabryniewski 
2. Magda Jastrzembska 
3. Krzysztof Kolasa 
4. Bogdan Mielczarek 
5. Michał Trębacz  
6. Zbigniew Wilk 
7. Andrzej Muziński 

OSOBY WYRÓŻNIONE 
W KONKURSIE – 

BUDOWA ROKU 2021
NAGRODA I STOPNIA
1. Budynek DEIJ I DJ’ 

realizowane w ramach 
zespołu budynków 
mieszkalno-usługowych 
„Brabank” wraz 
z zagospodarowaniem terenu, 
układem komunikacyjnym 
i infrastrukturą techniczną 
w Gdańsku przy ul. Stara 
Stocznia 8, 10, 12, 14
• Piotr Żmuda 
• Piotr Kotowski 
• Dawid Szpilewski 

2. „ZASPA VVITA” w Gdańsku 
przy ul. Hynka 18. 
Zespół zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 
z garażami podziemnymi 
wraz z projektem 
zagospodarowania terenu 
i infrastrukturą techniczną – 
budynki A1, A2, U1

• Paweł Buko 
• Michał Błochowiak 
• Dawid Szpilewski 

3. BROWAR GDAŃSKI – 
zabytkowe budynki: 
Warzelnia, Maszynownia, 
Willa Dyrektora, Suszarnia, 
Bednarnia w Gdańsku przy 
ul. Kilińskiego 7D i 7E
• Marcin Podlewski 
• Jerzy Mężyk 
• Kazimierz Purowski 
• Tomasz Okrój 
• Anita Czaplińska – POM/

BO/0134/03

ODZNAKI HONOROWE PZITB
1. Eugeniusz Grześ 
2. Szczepan Gapiński 
3. Wiktor Wickland 

Pamiątkowe medale
dla Partnerów POIIB
1. Dekpol Sp. z o.o.
2. Erbud S.A.
3. NDI Sopot S.A.
4. Baukrane Sp. z o.o.
5. Broker MS Sp. z o.o.
6. Korporacja Budowlana 

Doraco Sp. z o.o.
7. Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
8. Zatoka Real Estate Sp. z o.o.
9. Zakład Remontowo-

Budowlany Krzysztof Cwajda
10. Roka Budownictwo Sp. z o.o.

WYKAZ OSÓB ODZNACZONYCH PODCZAS DNIA BUDOWLANYCH 2022
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NOWOCZESNA ELEKTROCIEPŁOWNIA 
W GDAŃSKU SKUTECZNYM SPOSOBEM 
NA PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW 
W CZYSTĄ ENERGIĘ I CIEPŁO
Rozmowa ze Sławomirem Kiszkurno, prezesem zarządu 
Portu Czystej Energii, spółki miejskiej będącej inwe-
storem, a zarazem nadzorującej budowę i późniejszą 
eksploatację instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych w Gdańsku, zwanej popularnie 
spalarnią. 

– Jak radzimy sobie z segregacją i utylizacją 
odpadów w Gdańsku?
– Składowanie to ostatni element piramidy 
gospodarki odpadami, ten najmniej pożą-
dany, który powinniśmy minimalizować na 
tyle, na ile jest to możliwe, choćby poprzez 
coraz dokładniejszą segregację odpadów przez 
mieszkańców. Niestety, największy problem – 
zarówno w  Gdańsku, jak i  w  skali całego 
kraju – stanowią odpady resztkowe, a najbar-
dziej te, które stanowią pozostałość po proce-
sie sortowania w instalacjach komunalnych, 
czyli te nienadające się do recyklingu. Ilość 
odpadów komunalnych produkowanych przez 

mieszkańców w Polsce z roku na rok rośnie, 
tym samym problem staje się coraz bardziej 
dotkliwy, zarówno ze względu na uciążliwości 
z tym związane, jak i koszty ich zagospoda-
rowania. Z danych GUS wynika, że w 2021 r. 
w Polsce zebrano 13,7 mln ton odpadów komu-
nalnych, co przełożyło się na ponad 4-proc. 
wzrost w stosunku do roku 2020. Przeciętni 
gdańszczanka i gdańszczanin produkują około 
422 kg odpadów rocznie, z tego odpadów nie-
nadających się do powtórnego wykorzystania 
i recyklingu jest aż 30-40%. 

Dodatkowo już od 1 stycznia 2016 r. nie 
można składować odpadów wysokoenerge-

Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu 
Czystej Energii

tycznych, tzn. o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg, 
co ze względu na brak instalacji do ich zago-
spodarowania powoduje tzw.  szarą strefę 
w gospodarce odpadami, przejawiającą się m.in. 
licznymi pożarami miejsc w których są „maga-
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zynowane”, i  niekontrolowanymi emisjami 
bardzo groźnych zanieczyszczeń do powietrza.

W Polsce nie ma wystarczającej ilości insta-
lacji do termicznego przekształcania odpadów, 
aby można było je zgodnie z prawem zago-
spodarować, mając przy tym bardzo wiele 
dodatkowych korzyści, zarówno tych środo-
wiskowych, jak i nie mniej ważnych – ekono-
micznych, bo przecież ostatecznie za wszystko 
płacą mieszkańcy w tzw. opłacie za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. W całej Euro-
pie funkcjonuje obecnie blisko 500 spalarni. 
Instalacje te działają z powodzeniem już od 
wielu lat i stanowią znaczące ogniwo w syste-
mach energetycznych i gospodarki odpadami 
komunalnymi. To instalacje wyposażone, jak 
żadne inne elektrociepłownie, w  wysoko-
sprawne systemy oczyszczania spalin, co spra-
wia, że są najbardziej przyjazne środowisku, 
pomimo że utylizują odpady zawierające całą 
masę niebezpiecznych związków.

W Polsce tego typu instalacji jest zaled-
wie osiem. W tym samym czasie budowana 
jest również takiego typu elektrociepłownia 
w Olsztynie, a zakłady w Rzeszowie i Warsza-
wie są rozbudowywane. Jednak żeby samo-

rządy mogły zagospodarować nienadające 
się do recyklingu odpady komunalne w spo-
sób odpowiedzialny i przyjazny środowisku 
i mieszkańcom, jak również po cenach akcep-
towalnych społecznie, powinno powstać w Pol-
sce takich instalacji jeszcze kilkanaście. Celom 
tym naprzeciw wychodzi Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ofe-
rując m.in. spółkom komunalnym, w ramach 
programu priorytetowego „Racjonalna gospo-
darka odpadami”, wsparcie finansowe przy ich 
budowie, zarówno bezzwrotne w postaci dota-
cji, jak i dłużne w formie pożyczki.

Obecnie mamy w  Polsce, tym samym 
i  w  Gdańsku, jednolity system segregacji 
odpadów tzw. 5-pojemnikowy. Segregujemy 
odpady na bio, papier, szkło, metale i  two-
rzywa sztuczne oraz resztkowe. Wszystkie te 
odpady trafiają do  Zakładu Utylizacyjnego 
w Gdańsku. Odpady bio selektywnie zebrane 
trafiają do hermetycznej kompostowni i  są 
przekształcane na certyfikowany kompost, 
zwany „czarnym złotem ogrodników”, stano-
wiący polepszacz gleby z przeznaczeniem na 
tereny zielone lub uprawy polowe roślin rol-
niczych. Odpady szklane i papier, po ich ewen-

tualnym doczyszczeniu, sprzedawane są do 
zakładów recyklingowych i w formie nowych 
produktów wracają na rynek. Metale i two-
rzywa sztuczne są z kolei odpowiednio sorto-
wane, by w konsekwencji zostały sprzedane do 
zakładów recyklingu tworzyw sztucznych i hut 
metalu. Niestety największą ilość zbieranych 
odpadów stanowią tzw. odpady resztkowe i to 
one wpływają najbardziej na rachunek eko-
nomiczny i  środowiskowy całego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, dlatego 
tak ważne jest, by strumień tych odpadów 
przynajmniej nie wzrastał. To zależy wyłącz-
nie od nas samych.

Pozostałość z segregacji odpadów resztko-
wych, nienadająca się do dalszego wykorzysta-
nia jako surowiec, docelowo stanowić będzie 
główny strumień odpadów (paliwa) dla budo-
wanej obecnie spalarni odpadów. Pozostała 
część to rozdrobnione gabaryty, pozostałości 
z kompostowania i doczyszczania odpadów 
selektywnie zebranych.

– Czy spalarnia całkowicie wyeliminuje tra-
dycyjne składowisko?
– Zgodnie z obowiązującym prawem w 2035 r. 
składowanie może wynieść maksymalnie 
10% w odniesieniu do wszystkich zebranych 
odpadów komunalnych. To jest cel, do któ-
rego dążymy, a który dla Polski będzie bar-
dzo trudny do osiągnięcia, ponieważ za mało 
mamy zakładów recyklingowych i  za mało 
spalarni odpadów nienadających się do recy-
klingu. W Gdańsku ten cel uda się osiągnąć 
już za kilka lat, po uruchomieniu Portu Czy-
stej Energii. Wówczas odpady nienadające się 
do recyklingu, te najbardziej dzisiaj proble-
matyczne, będą przekształcane na energię 
elektryczną i ciepło. Dzięki temu odpadów do 
składowania będzie znacznie mniej. Dzisiaj 
jest to kilkadziesiąt procent, a docelowo – po 
uruchomieniu spalarni – będzie to zaledwie 
kilka procent. Warto zaznaczyć, że funkcjo-
nująca elektrociepłownia na odpady wpłynie 
w znaczący sposób na ograniczenie emitowa-
nych ze składowiska do atmosfery gazów cie-
plarnianych, głównie metanu, jak również na 
ilość emitowanych odorów, m.in. ze względu na 
znacznie mniejszą ilość deponowanych odpa-
dów na kwaterze składowiskowej.

– Na czym polega proces spalania odpadów?
– Spalarnia, a właściwie zakład termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, to bar-
dzo nowoczesna i zaawansowana technologicz-
nie elektrociepłownia. Proces termicznego prze-
kształcania odpadów w naszej elektrociepłowni 
spełniać będzie najnowsze wymogi BAT (Best 
Available Techniques), które zgodnie z decy-
zją wykonawczą Komisji Europejskiej regulują 
zarówno poziomy emisji zanieczyszczeń, jak 
i sposób ich monitoringu. Spalarnie odpadów 
obejmują najbardziej rygorystyczne normy 
emisyjne, nieporównywalne do norm emisyj-
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nych dotyczących elektrociepłowni węglowych 
czy gazowych. Dodatkowo budowana spalarnia 
w Gdańsku, jako nowo powstająca, ma najwyż-
sze wymogi środowiskowe spośród wszystkich 
instalacji termicznego przekształcania odpa-
dów w Europie i na świecie.

Zanieczyszczenia powstające w procesie 
spalania odpadów będą usuwane za pomocą 
urządzeń składających się na wysoko-
sprawny układ oczyszczania spalin. Układ 
ten stanowi jeden z największych i najważ-
niejszych elementów całej instalacji. Spaliny 
będą poddawane wielu procesom fizycznym 
i chemicznym na kilku etapach. Skuteczność 
i poprawność działania układu oczyszcza-
nia spalin będą na bieżąco weryfikowane 
poprzez system sterowania instalacją oraz 
ciągły monitoring substancji emitowanych do 
atmosfery. Co ważne, wyniki będą powszech-
nie dostępne nie tylko dla zarządzających 
instalacją, lecz także dla organów nadzoru-
jących, mieszkańców czy innych zaintereso-
wanych osób oraz instytucji.

– Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy po 
uruchomieniu spalarni?
– Oddanie do użytku spalarni znacząco wpły-
nie na zgodny z  założeniami klimatycznej 
neutralności rozwój Gdańska i województwa 
pomorskiego, bo waga realizowanej przez Port 
Czystej Energii inwestycji będzie miała wpływ 
na funkcjonowanie systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi nie tylko w Gdańsku, lecz 
także w całym regionie pomorskim. Tworząc 
Port Czystej Energii, miasto Gdańsk wzięło 
na siebie metropolitalną odpowiedzialność 
i  jako lider tego projektu zaangażowało do 
współpracy sąsiednie gminy. Dzięki temu 
mniejsze gminy oraz cały region będą w stanie 
realizować własne cele ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami. Bezużyteczne odpady, 
wykorzystane jako surowiec energetyczny, 
zostaną przekształcone w energię, a zysk z jej 
sprzedaży będzie pomniejszał koszty zago-
spodarowania odpadów. Do termicznego prze-
kształcenia trafią odpady z trzech instalacji 
komunalnych. Ponad 70% będzie dostarcza-
nych z pobliskiego Zakładu Utylizacyjnego 
w Gdańsku. Do Portu Czystej Energii będą też 
przekazywane odpady z  Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych w Tczewie i Zakładu Utyli-
zacji Odpadów w Gilwie Małej.

Nowoczesna elektrociepłownia to przede 
wszystkim źródło zielonej energii. Z odpadów 
nienadających się do recyklingu będziemy 
w  stanie wytworzyć w  kogeneracji energię 
elektryczną i ciepło. Instalacja przyczyni się 
również do zamknięcia obiegu gospodarki 
odpadowej, a także pozwoli na dywersyfikację 
źródeł energii, robiąc znaczący krok w proce-
sie dekarbonizacji.

W  wyniku procesu spalania otrzymamy 
rocznie 109 GWh energii elektrycznej i 509 TJ 
energii cieplnej, która zasili gdański system 
ciepłowniczy. Energia elektryczna z  kolei 
trafi do krajowej sieci elektroenergetycznej. 
Sama ilość energii elektrycznej wystarczy na 
pokrycie wszystkich potrzeb energetycznych 
instytucji publicznych działających na tere-
nie miasta Gdańska, wliczając w to jednostki 
oświatowe, czyli szkoły, transport publiczny – 
tramwaje, gospodarkę wodno-ściekową, 
oświetlenie uliczne itp. Będziemy produkować 
energię na potrzeby miasta i wraz z pozosta-
łymi – komunalnymi – źródłami energii jeste-
śmy w stanie te potrzeby w 100% zaspokoić, 
co w dobie neutralności energetycznej i klima-
tycznej stanowi ogromną wartość.

– Czy spalanie odpadów jest uciążliwe dla 
mieszkańców i środowiska? 
– Nasze cele staramy się realizować poprzez 
prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną, 
poprzez szeroko zakrojoną działalność infor-
macyjną i edukacyjną, która od wielu już lat 
prowadzona jest na wielu płaszczyznach. 
W  swojej pracy skupiamy się na aktyw-
nej komunikacji oraz dzieleniu się wiedzą 
i doświadczeniem, co ma zapewnić podnosze-
nie kompetencji proekologicznych na przykład 
wśród gdańskich uczniów. Prowadzimy bieżącą 
współpracę ze środowiskiem akademickim, 
wymieniamy się doświadczeniem z  innymi 
podmiotami działającymi w naszej branży czy 
samorządami, z którymi również współpracu-
jemy m.in. za sprawą Unii Metropolii Polskich 
czy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
-Sopot. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki 
właściwej edukacji jesteśmy w stanie budować 
świadome społeczeństwo, które będzie działać 
i podejmować odpowiednie decyzje na rzecz 
mieszkańców i ochrony środowiska. 

W instalacji spalane będą jedynie odpady 
w formie pozostałości po procesie sortowania. 

Pozwoli to na znaczne ograniczenie wykorzy-
stania surowców kopalnych, jak węgiel czy gaz 
ziemny. Wyprodukowana w ten sposób energia 
ograniczy w znacznym stopniu ilość zanie-
czyszczeń trafiających obecnie do atmosfery, 
głównie w postaci pyłów, CO2, tlenków azotu 
czy siarki, pochodzących ze spalania węgla 
kamiennego.

Zgodnie z  decyzją notyfikacyjną Komisji 
Europejskiej do środowiska rocznie trafi mniej 
o 1,84 mln m3 gazu wysypiskowego, o 164 tys. 
ton zmniejszy się roczna emisja CO – w porów-
naniu z oddzielną produkcją energii na bazie 
węgla. Z  kolei oszczędność roczna węgla 
kamiennego i  węgla brunatnego wyniesie 
odpowiednio: 52,8 tys. ton i 47,2 tys. ton.

– Kiedy spalarnia zacznie pracę?
– Zamówienie publiczne polegające na zapro-
jektowaniu, budowie i  eksploatacji Portu 
Czystej Energii zostało udzielone na mocy 
Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
W trybie dialogu konkurencyjnego wyłoniono 
wykonawcę i 7 maja 2018 r. podpisano umowę 
z  włosko-francuskim konsorcjum Astaldi 
(WeBuild), Termomeccanica Ecologia oraz 
TIRU (TIRU Paprec Energies). Wymienione 
firmy wzięły odpowiedzialność za zaprojek-
towanie i wybudowanie instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych oraz 
jej eksploatację przez kolejne 25 lat. Strona 
publiczna będzie gwarantowała dostawy stru-
mienia odpadów oraz zadba o to, by cały pro-
ces budowy i eksploatacji Portu Czystej Ener-
gii był zgodny z założeniami umowy PPP. Na 
realizację tego projektu przeznaczone zostały 
bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spój-
ności UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 
pożyczka udzielona przez NFOŚiGW. Pomimo 
niesprzyjających warunków – pandemia koro-
nawirusa oraz wojna w Ukrainie, które miały 
i nadal mają wpływ choćby na harmonogram 
dostaw podzespołów i elementów instalacji 
technologicznych spalarni – jej uruchomienie 
niezmiennie planujemy na I kwartał 2024 r. 
Obiekt będzie funkcjonował pod nazwą Port 
Czystej Energii.

rozmawiaŁ sŁawomir lewandowski

zdjęcia i grafiki: materiaŁy Prasowe 

Port czystej energii
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D r inż. arch. Anna Fikus-Wójcik, główny 
projektant w Biurze Rozwoju Gdańska, 
przedstawia całość kierunków zawar-

tych w ostatniej części polityki wodnej miasta.
Na wstępie podkreśla, że Polityka potoków 

i  małych rzek obejmuje trzy najważniejsze 
potoki w mieście: Potok Oliwski, Potok Strzyża 
z dopływem Potoku Królewskiego i Potoku 
Jasień, Potok Oruński z  dopływem Potoku 
Kowalskiego oraz Kanał Raduni, rzeki Radu-
nię i Motławę; ich łączna długość to 78 km. 
Ze wszystkich obszarów objętych opracowa-
niem ten fragment jest najbardziej zróżnico-
wany pod kątem krajobrazu i ukształtowania 
terenu. Potoki w Gdańsku płyną z górnego 
tarasu na dolny taras i  łączą się z Martwą 
Wisłą lub Zatoką Gdańską; często muszą 
pokonać różnice terenu dochodzące od 0 do 
180 m n.p.m, co powoduje, że w poszczegól-
nych fragmentach cieki wodne zyskują cha-
rakter górskich potoków, przez co stanowią 
prawdziwe wyzwanie dla miasta i jego miesz-

kańców, szczególnie w trakcie deszczy nawal-
nych. Jednocześnie zróżnicowane ukształto-
wanie Gdańska i bogata sieć wodna wpływają 
na atrakcyjność turystyczną i  malowniczy 
krajobraz miasta.

Potoki i mniejsze rzeki w Gdańsku płyną 
przez dzielnice mieszkaniowe, gdzie ich funk-
cja rekreacyjna nie została jeszcze w pełni 
doceniona, oraz przez tereny cenne przyrod-
niczo: lasy, wąwozy, Żuławy Gdańskie. Dlatego 
właśnie w Gdańskiej Polityce Wodnej wskazano 
za główny cel kształtowanie nadwodnych tere-
nów wzdłuż potoków jako miejsc służących 
codziennej rekreacji mieszkańców. Opracowa-
nie nie obejmuje odcinków potoków płynących 
przez rezerwaty przyrody, gdyż ich zagospo-
darowanie podlega odmiennym przepisom.

POTENCJAŁ POTOKÓW I MAŁYCH RZEK
Wzdłuż potoków i małych rzek wyznaczono 
strefy funkcyjne na podstawie dominującego 
przeznaczenia terenów na styku z wodą. Potoki 

Oliwski i Strzyża przepływają przez Trójmiejski 
Park Krajobrazowy i na tych odcinkach wska-
zano strefę przyrodniczo-rekreacyjną. Strefą 
przyrodniczo-rekreacyjną objęto także rzeki 
Radunię i Motławę na odcinkach płynących 
przez otwarty krajobraz Żuław Gdańskich. 
Z kolei na pozostałych fragmentach potoków 
i Kanału Raduni wyznaczono strefę mieszka-
niową, gdyż na tych obszarach cieki wodne 
towarzyszą osiedlom mieszkaniowym i tym 
samym stanowią duży potencjał dla rozwoju 
funkcji rekreacyjnej.

Adekwatnie do stref funkcyjnych do każdego 
odcinka przypisano odpowiedni typ brzegu: 
brzeg rekreacyjny w strefie mieszkaniowej, 
brzeg przyrodniczo-rekreacyjny w  strefie 
przyrodniczo-rekreacyjnej oraz niewielkie 
fragmenty brzegów miejskich położonych 
we Wrzeszczu, gdzie występuje duże nagro-
madzenie usług w sąsiedztwie wody. Każdy 
z trzech typów cechuje się innym charakterem 
i sposobem zagospodarowania, który został 
określony na etapie wytycznych.

Brzegi rekreacyjne, ze względu na sąsiedz-
two osiedli mieszkaniowych, mają służyć 
codziennej rekreacji mieszkańców: spacerom, 
zabawom, uprawianiu sportów. Ich wyposaże-
nie powinno zostać dostosowane do potrzeb 
różnych grup wiekowych, a także powinno sta-
nowić zieloną alternatywę dla przemieszczania 
się rowerem przez miasto.

Brzegi przyrodniczo-rekreacyjne, położone 
w  obszarach cennych przyrodniczo, mają 
zostać zagospodarowane z zachowaniem walo-
rów krajobrazowych, z zastosowaniem linio-
wych elementów (tras pieszo-rowerowych) 
oraz punktowych elementów rekreacyjnych 
(miejsc wypoczynku i kontemplacji przyrody).

Brzegi miejskie są zlokalizowane w sąsiedz-
twie usług i obudowane pierzejami zabudowy. 
Powinny zostać urządzone adekwatnie do 
rangi miejsca, jako prestiżowe przestrzenie 
publiczne. Znajdują się one wzdłuż Potoku 
Strzyża, w rejonie ul. Słowackiego i Garnizonu 
oraz wzdłuż ul. Kilińskiego i Parku Kuźniczki, 
a także na odcinku Potoku Królewskiego pły-
nącego przez kampus Politechniki Gdańskiej.

CIĄGŁOŚĆ PRZYRODNICZA I RETENCJA
Najistotniejszym celem w Polityce potoków 
i małych rzek jest wykorzystanie potencjału 
dolin potoków i rzek do budowania ciągłego, 
spójnego systemu korytarzy przyrodniczych, 

Polityka potoków i małych rzek jest czwartą częścią Gdańskiej Poli-
tyki Wodnej opublikowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska pod koniec 
2021 roku. Tak jak poprzednie części (czyli: Polityka Motławy, Polityka 
Wisły oraz Polityka Zatoki) opracowanie nakreśla strategię w zakre-
sie planowania przestrzennego i przedstawia spójną wizję systemu 
nadwodnych przestrzeni publicznych oraz zasady ochrony walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych. Dzięki ogólnemu ujęciu stanowi pod-
stawę dla przyszłych projektów oraz umożliwia koordynację działań 
inwestycyjnych miasta.

GDAŃSKA POLITYKA WODNA:
POLITYKA POTOKÓW

I MAŁYCH RZEK

Typy nabrzeży 
w Polityce potoków 
i małych rzek na tle 
stref funkcyjnych. Kolorem 
czerwonym oznaczono brzegi miejskie, 
kolorem błękitnym brzegi rekreacyjne oraz 
kolorem zielonym brzegi przyrodniczo-
rekreacyjne. Wskazane typy różnią się 
charakterem i sposobem proponowanego 
zagospodarowania (opr. BRG)
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tworzących system terenów zieleni dostęp-
nych dla mieszkańców oraz umożliwiających 
przewietrzanie miasta i retencję wód. Cel ten 
został określony w Gdańskiej Polityce Wodnej 
pod postacią idei stworzenia błękitno-zielo-
nych pasm wzdłuż cieków wodnych. W Poli-
tyce potoków i małych rzek koncepcja ta ma 
szczególną wartość i  odgrywa ważną rolę; 
właściwa obudowa zielenią koryt potoków 
i rzek oraz otwarcie skanalizowanych odcinków 
daje szansę na wykreowanie nowych terenów 
rekreacyjnych, przy jednoczesnym wyznacze-
niu miejsc retencji nadmiaru wód opadowych. 
Idea błękitno-zielonych pasm pomaga także 
łagodzić lokalne zjawisko tzw. wyspy ciepła, 
pojawiającej się w gęstej strukturze zabudowy, 
gdzie najczęściej przeważają uszczelnione 
nawierzchnie. Jej wdrażanie wesprze miasto 
w walce z coraz bardziej odczuwaną zmianą kli-
matu, a także wzmocni potencjał rekreacji nad 
wodą. Zasadę tę obrazują poniższe schematy.

Tereny zieleni wzdłuż wody z jednej strony 
stanowią bufor ochronny dla środowiska wod-
nego, z drugiej zaś – odpowiednio wyposażone 
będą służyć codziennej rekreacji mieszkań-
ców. Kluczowym aspektem użytkowania tych 
obszarów jest utrzymanie ciągłości powiązań 
pieszych i rowerowych pomiędzy elementami 
systemu.

W dolnych odcinkach potoki płyną przez 
intensywnie zurbanizowane tereny, w wielu 
przypadkach równolegle do układu drogo-
wego czy krawędzi zabudowy, a ich fragmenty 
są często skanalizowane. W tych przypadkach 
kwestia zachowania błękitno-zielonych pasm 
wydaje się priorytetowa, dlatego największy 
nacisk kładzie się na zachowanie otwartych 
koryt wodnych w możliwie jak najdłuższym 
przebiegu oraz maksymalne zachowanie ist-
niejących terenów zieleni, które im towarzyszą. 
W Polityce potoków i małych rzek wskazano 
takie odcinki, dla których warto rozważyć 
odkrycie koryta. Aspekt ten dotyczy głów-
nie potoków: Strzyża i Królewskiego, gdzie 
wstępne analizy wykazały taką możliwość. 
Tego rodzaju działania, choć trudne i kosz-
towne dla miasta, mają bardzo duże znacze-
nie dla wzmocnienia ciągłości przyrodniczej 
naturalnego systemu wodnego Gdańska, a co 
za tym idzie – poprawy jakości powietrza oraz 
jakości życia i zdrowia mieszkańców. Zagospo-
darowanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych jest również rozwiązaniem pro-
wadzącym do uzupełnienia niedoboru terenów 
rekreacyjnych w centralnych częściach miasta.

Błękitno-zielone pasma nie tylko dają 
możliwość uzyskania ciągłego i różnorodnego 
systemu przyrodniczego, lecz także są szansą 
na wzmocnienie miejskiej retencji. Retencję 
definiuje się jako wydłużenie czasu oraz drogi 
obiegu wody i  zmniejszenie zanieczyszczeń 
w zlewni, czego skutkiem jest m.in. poprawa 
stosunków wodnych w zlewni oraz podczysz-
czenie wód. Efekt retencyjny można uzyskać 
poprzez ograniczenie prędkości wody płyną-

cej po powierzchni terenu. Powolny odpływ 
sprzyja gromadzeniu zasobów wodnych 
w zlewni, co wzbogaca przyrodę i uatrakcyjnia 
krajobraz, a jednocześnie minimalizuje skutki 
zarówno powodzi, jak i  suszy. Zwiększanie 
retencji wodnej można uzyskać m.in. poprzez 
odtworzenie obszarów zalewowych, oczek 
wodnych, mokradeł, likwidację powierzchni 
uszczelnionych oraz nasadzenia roślin, 
a także poprzez budowę zbiorników retencyj-
nych mokrych, suchych lub mieszanych. Te 
wszystkie elementy zostały w GPW wskazane 
do wprowadzenia na terenach zielonych towa-
rzyszących wodzie, w ramach budowy systemu 
błękitno-zielonej infrastruktury Gdańska.

Położenie miasta Gdańska na dwóch tara-
sach rozdzielonych krawędzią wzgórz more-
nowych i różniących się wysokością miejscami 
do 180 m n.p.m. powoduje, że woda deszczowa 
z górnego tarasu, zarówno w potokach, lecz 
także wzdłuż licznych dolin erozyjnych 
oraz infrastruktury drogowej płynie bardzo 
szybko. Spływając ze wzgórz, doprowadza 
do powodzi na dolnym tarasie miasta, gdzie 
gęstość zabudowy jest największa, a straty są 
bardzo uciążliwe i kosztowne. Aspekt ten jest 
szczególnie ważny, bo w związku z postępu-
jącymi zmianami klimatu coraz częściej spo-
tykają nas ekstremalne zjawiska pogodowe, 

takie jak nawalne deszcze i susza. W związku 
z powyższym odpowiednie zagospodarowanie 
terenów wzdłuż potoków w sposób uwzględ-
niający retencję wód opadowych jest jednym 
z kluczowych narzędzi do walki ze zmianami 
klimatu w Gdańsku.

Z uwagi na powyższe jednym z podstawo-
wych założeń Polityki potoków i małych rzek 
jest dążenie do maksymalnego zwiększania 
powierzchni zielonych wzdłuż cieków wod-
nych oraz zagospodarowanie ich w sposób 
zapewniający retencję wodną. W zależności 
od lokalnych warunków i potrzeb terenu będą 
podejmowane szczegółowe decyzje projektowe 
dotyczące metody retencji, w tym: zastoso-
wania odpowiedniej infrastruktury technicz-
nej czy budowy obiektów retencyjnych oraz 
ukształtowania terenu, a także doboru mate-
riałów, z których mają zostać wykonane ele-
menty wyposażenia w kontekście ich odporno-
ści na możliwość zalania. Zbiorniki retencyjne 
wraz z terenami wokół, oprócz swojej głów-
nej funkcji, są obecnie wzbogacane o funk-
cje rekreacyjne. Powyższe wytyczne należy 
uwzględniać w przypadku każdego projektu 
dotyczącego zagospodarowania terenów zlo-
kalizowanych wzdłuż potoków i małych rzek 
w naszym mieście.

oPracowaŁ: maciej bogdanowicz

Potok Strzyża na odcinku Rezerwatu Przyrody Dolina Strzyży został wyłączony z 
opracowania; tereny chronionej przyrody takie jak rezerwaty wymagają odrębnych ustaleń  
i ograniczeń w presji rekreacyjnej
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Schematy ilustrujące zasadę wdrażania Błękitno-Zielonych Pasm - ciągłych korytarzy 
przyrodniczych integrujących poszczególne fragmnety miasta (opr. BRG)
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We wrześniu zakończyły się konsultacje związane z rozbudową ulicy nazywanej 
roboczo Nową Wałową, na odcinku ul. ks. Popiełuszki oraz dalszego planowanego 
układu drogi w stronę rzeki Motławy i Polskiego Haka aż do ul. Siennickiej.

INNE PODEJŚCIE
DO PROJEKTOWANIA
Z ainicjowany przez architekta miasta Gdańska, prof. Piotra 

Lorensa, proces stanowi część przygotowań miasta do spo-
rządzania wytycznych projektowych oraz wieloletnich planów 

inwestycyjnych związanych z Młodym Miastem.
Jak wspomnieliśmy już w poprzednim numerze „Pomorskiego Inży-

niera”, w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele rad 
dzielnic, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, artyści 
związani ze Stocznią Gdańską, przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele jednostek miejskich związanych z kształtowaniem poli-
tyki przestrzennej oraz transportowej miasta, a także eksperci z zakresu 
projektowania układów komunikacji.

– Sam raport jest już gotowy, a co istotne – konsultowany był z Radą 
Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka, czyli z gronem osób 
skupiających właścicieli terenów oraz innych przedstawicieli na przykład 
środowisk twórczych, artystycznych, społecznych, którzy działają na 
obszarze terenów postoczniowych. Co najważniejsze, odbiór był pozy-
tywny – mówi prof. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska. 

Jak podkreśla prof. Piotr Lorens, mówimy o ukształtowaniu całkiem 
nowej geometrii ulicy z uwagi na przewidywane tam wprowadzenie linii 
tramwajowej, która ma wychodzić z rejonu pl. Solidarności, dalej ulicą 
Nowomiejską, ks. Popiełuszki – prawdopodobnie z korektą geometrii 
jezdni, która tam się znajduje – i dalej w tunelu pod Motławą w kierunku 
ulicy Siennickiej.

– Istotne dla nas jest to, że w trakcie procesu konsultacyjnego okre-
ślono wytyczne do projektowania. Poprzednim razem mówiliśmy o tym, 
jak ma wyglądać Młode Miasto w ujęciu ogólnym, obejmującym per-
spektywę dzielnicy jako całości. Tym razem dyskutowaliśmy już o tym, 
jak ma wyglądać jego kluczowa ulica, a więc w jaki sposób kształtować 
główną ulicę Nową Wałową, a dokładnie jej przedłużenie. Decydując 
się na konsultacje, chcieliśmy usłyszeć odpowiedź na pytanie, jakie 
są oczekiwania co do kształtu tej ulicy, jakie powinny być wytyczne 
dla projektantów, którzy za chwilę zaczną ją projektować, aby mieli 
świadomość, że nie projektują ulicy na obszarze wolnym, ale że mają 
do czynienia z koniecznością uwzględnienia daleko idących wytycz-
nych. Wytyczne te, sformułowane przy udziale społeczności lokalnej, 
władz miasta i interesariuszy, dotyczą tego, czego przyszli mieszkańcy 
i użytkownicy Młodego Miasta od tej ulicy oczekują. Myślę, że z punktu 

widzenia projektowania układu komunikacyjnego jest to dosyć rewolu-
cyjne podejście – wcześniej w Gdańsku o tego typu zaleceniach mówiliśmy 
stosunkowo rzadko i mało było sytuacji, że projektanci dostawali tak 
daleko idące wytyczne niezwiązane ściśle z kwestiami komunikacyjnymi. 
Tutaj mówimy o bardzo precyzyjnych wytycznych kompozycyjnych, 
architektoniczno-urbanistycznych, dotyczących funkcjonowania tej 
ulicy, dostępności dla osób pieszych oraz kształtowania przestrzeni 
publicznej, która temu towarzyszy. Dlatego wydaje się, że to jest trochę 
inne podejście do projektowania. Życzylibyśmy sobie, aby zagościło 
ono na stałe w miejskiej praktyce w odniesieniu do kluczowych ulic 
i obszarów – zaznacza architekt miasta Gdańska.

Zdaniem dra inż. arch. Piotra Czyża, architekta i filozofa na Wydziale 
Architektury Politechniki Gdańskiej, w Katedrze Architektury Mieszkanio-
wej i Użyteczności Publicznej, rozmawiając o zakończonym procesie kon-
sultacyjnym, należy zrozumieć, dlaczego te konsultacje były takie ważne.

– Zazwyczaj, kiedy podchodzi się do projektowania ulicy, dostaje się 
określone zamówienie, na przykład w kwestii przepustowości planowanej 
trasy. To jest obiektywna wytyczna dla projektanta, który tak projektuje 
ulicę, aby spełnić postawiony mu wymóg. Finalnie najważniejsze jest więc 
to, aby wypracować rozwiązania pozwalające na zapewnienie założonej 
przepustowości. Wszystkie inne wytyczne są tak naprawdę dla niego 
nieistotne. W przypadku Nowej Wałowej jest jednak inaczej. Tutaj chodzi 
o to, aby zrealizować potrzeby użytkowników aut i jednocześnie też inne 
potrzeby, których nie da się tak łatwo opisać w jednym zdaniu. Są to 
obiektywne potrzeby wynikające ze statystyk, z badań przepływu ruchu, 
uzupełnione subiektywnymi, ale bardzo ważnymi uwagami dotyczącymi 
preferencji, wizji rozwoju tego miejsca, znaczenia całej dzielnicy dla 
mieszkańców. W naszym przypadku istotny jest także punkt wyjścia, bo 
w przypadku Nowej Wałowej nie jest nim stan obecny, ale wizja tętniącej 
życiem dzielnicy, która powstanie w przyszłości. W trakcie procesu 
konsultacyjnego świadomie rozpoczynaliśmy dyskusję od opisania 
tego, jak otoczenie tej ulicy będzie wyglądało w 2030 czy 2035 roku. 
Dopiero wówczas przechodziliśmy do dyskusji na temat ulicy, tego, 
jak w przyszłości powinna ona obsługiwać nową dzielnicę – wyjaśnia 
dr inż. arch. Piotr Czyż.

Dla osób biorących udział w procesie konsultacyjnym istotna była 
choćby sama geometria Nowej Wałowej, aby nie stała się ona meandru-

Obszar przez który przebiega 
ul. Nowa Wałowa
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jącą przez dzielnicę ulicą, która skręca, rozszerza się i zwęża w zależ-
ności od przewidywanej w danym miejscu liczby samochodów. Nowa 
Wałowa ma być miejską aleją, która jest prosta, ma swoją kompozycję 
z ograniczoną liczbą elementów, które zazwyczaj budują nieprzyjazne 
przekroje uliczne.

– Przeprowadziliśmy także konsultacje z dwoma ekspertami: jednym 
lokalnym, który doskonale zna uwarunkowania gdańskie, oraz drugim, 
pochodzącym z Łodzi, znanym konsultantem przestrzeni publicznych, 
który m.in. zaprojektował pierwszy woonerf w Polsce. Razem z nimi 
szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą zaprojektować nową ulicę dla 
użytkowników samochodów, bez zaburzania jednocześnie jej geometrii 
i pozytywnego odbioru psychologicznego pozostałym uczestnikom ruchu 
ulicznego oraz – co istotne – przy zachowaniu miejskiego charakteru 
przyszłej alei. Zależało nam na tym, aby Nowa Wałowa była szersza, 
ale tylko jej część miałaby pełnić funkcję transportową. Pozostała część 
ulicy, którą roboczo nazwaliśmy pasem technicznym, miałaby obsługi-
wać pozostałe funkcje, typowe dla wielkomiejskiej alei: tzw. prawoskręty, 
parkingi dla samochodów, ale także dla rowerów i hulajnóg. W tej części 
widzimy również miejsce dla malej architektury, zieleńców i parkletów. 
Tym sposobem z jednej strony ulica wydaje się szersza, ale przestrzeń 
wokoło zostanie w bardzo użyteczny i korzystny dla wszystkich użytkow-
ników wykorzystana. Eksperci podpowiedzieli nam kilka rozwiązań, które 
przedyskutowaliśmy z uczestnikami konsultacji – zaznacza Piotr Czyż.

Jak dodaje Piotr Czyż, w zgodnej opinii wszystkich interesariuszy, 
i to zarówno tych, którzy inwestują na tym obszarze, jak i tych, którzy 
są zainteresowani tematem od strony społecznej, ulica o uspokojonym 
ruchu, spełniająca parametry zapisane w studium oraz w innych doku-
mentach byłaby najlepszym rozwiązaniem.

– Nowa Wałowa ma być drogą, która nie będzie barierą przestrzenną 
i nie będzie utrudniała komunikacji pomiędzy jedną a drugą stroną ulicy, 
stąd m.in. dążenie do tego, aby powstrzymać się od realizacji elementów 
takich jak na przykład płotki, żeby wybrukować część przyszłego toro-
wiska, tak aby można było z niego korzystać na zasadzie przejścia dla 
pieszych – mówimy tutaj o tzw. przejściach sugerowanych. Zależałoby 
nam na tym, aby pasy ruchu nie stanowiły jakieś nadmiernej bariery. 
Wszyscy interesariusze dość zgodnie to akcentowali, aby iść w kierunku, 
jaki mamy dzisiaj na Stogach na ulicy Stryjewskiego, a mniej w kie-
runku, jaki widzimy choćby wzdłuż alei gen. Józefa Hallera czy Wojska 
Polskiego, gdzie możliwość komunikacji pieszej jest dość ograniczona – 
podkreśla Piotr Lorens. 

Nowa Wałowa w ocenie prof. Lorensa i dra Czyża docelowo – po wybu-
dowaniu tunelu pod Motławą – będzie swego rodzaju wewnętrznym 
ringiem Śródmieścia, aczkolwiek naturalne ograniczenia spowalniające 
ruch mają skutecznie zniwelować na przykład ruch pojazdów wielko-
gabarytowych.

– Nie chcemy, aby Nowa Wałowa była trasą dla ruchu towarowego, stąd 
już na etapie konsultacji dążyliśmy do uspokojenia tego ruchu, na przykład 
poprzez budowę tzw. przystanków wiedeńskich. W tym projekcie stawiamy 
głównie na komunikację tramwajową, która powinna skutecznie rozwiązać 
potrzeby transportowe nowej dzielnicy – mówi Piotr Czyż.

– Ciekawą sprawą była dyskusja dotycząca zieleni w pasie torów tram-
wajowych. Takie rozwiązanie sprawia jednak trudność w przekraczaniu 
torowiska przez pieszych i kierowców. W przestrzeni, w której chcieliby-
śmy, żeby tego ruchu pieszego było więcej, jednoczenie przy utrzymaniu 
pewnej geometrii ulicy, lepiej by było, aby zielonych pasów nie było albo 
była ich ograniczona ilość. Brak zieleni w torowisku możemy zrekom-
pensować, projektując ją w innych przestrzeniach. Muszę przyznać, że 
w tym temacie była dosyć intensywna i żarliwa dyskusja, a głosy były 
podzielone – dodaje Piotr Czyż.

Przy planowaniu Nowej Wałowej istotny jest również kontekst cza-
sowy. Powstanie Nowej Wałowej i tunelu pod Motławą nie musi być 
równoczesne.

– Zakładamy, że inwestycja będzie realizowana przynajmniej w dwóch 
etapach. I etapem jest przedłużenie Nowej Wałowej wraz z realizacją 
I etapu budowy linii tramwajowej. Zakładamy przebudowę istniejącego 
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Spotkanie warsztatowe – zagospodarowanie przestrzeni ulicy 
i jej najbliższego otoczenia

układu od rejonu ul. Nowomiejskiej do ul. Rybaki Górne i przedłużenie do 
rejonu ul. Stępkarskiej. Tutaj zakładamy realizację dwa razy po jednym 
pasie ruchu w obie strony wraz z torowiskiem i realizację toru tramwajo-
wego z przystankiem zakończonym w formie ślepego toru. Dopiero II etap 
realizacji to budowa tunelu pod Motławą. W tym przypadku mamy dość 
sporą przestrzeń publiczną także nad tunelem, która również będzie 
wymagała zaprojektowania. Podczas dyskusji zrodził się pomysł, aby 
pochylić się nad tunelem w formie warsztatów międzynarodowych, co 
pozwoliłoby podejść do tej inwestycji bardziej prestiżowo. Druga sprawa, 
która również jest efektem konsultacji, dotyczy rozmieszczenia przystan-
ków tramwajowych. Tutaj pojawiła się z kolei idea nowego przystanku 
w samym tunelu (Sienna Grobla), który byłby dedykowany potencjalnym 
użytkownikom nabrzeży – dodaje prof. Lorens.

Jak zaznacza prof. Lorens, kwestia projektowania rozpoczyna się „już”, 
zaś kwestia realizacji zależy przede wszystkim od dostępności środków 
finansowych, w tym środków unijnych.

– Najważniejsze, abyśmy byli gotowi z projektem. Logika wydawania 
funduszy unijnych jest taka, że czasami wygrywa ten, kto ma dokumen-
tację gotową do realizacji – podkreśla Piotr Lorens.

Zdaniem Piotra Czyża proces konsultacyjny dotyczący przebiegu 
Nowej Wałowej jest dowodem na to, że dzisiaj jesteśmy mądrzejsi 
o doświadczenia z poprzednich lat – niektóre inwestycje nie do końca 
odpowiadają potrzebom przyszłej dzielnicy, czego przykładem była 
wielokrotnie przywoływana w trakcie konsultacji obecna Nowa Wałowa 
(ul. ks. Popiełuszki), 

– Wszystkie strony zaczynają widzieć interes w tym, by tworzyć taki 
rodzaj miasta, który będzie korzystny dla wszystkich, aby projektowana 
przestrzeń pełniła w przyszłości funkcje społeczne, tworzyła przestrzeń 
przyjaznego miasta, szczęśliwego miasta czy przyjaznej ulicy. Dlatego gdy 
zostanie wyłoniony projektant, będziemy chcieli, aby opowiedział nam 
o planowanych założeniach, aby w razie potrzeby korygować to, co jest 
sprzeczne z postulatami interesariuszy w procesie konsultacyjnym. Ważne 
również będzie to, aby wszystkie zainteresowane strony były na bieżąco 
informowane o przebiegu procesu projektowego – zaznacza Piotr Czyż.

Konsultacje to był proces bardzo potrzebny, proces, który ukazał 
potencjał drzemiący w mieszkańcach i wolę współpracy, jaką zapre-
zentowali inwestorzy. 

– Prowadziłem już wiele już podobnych procesów konsultacyjnych 
i muszę stwierdzić, że były to najmniej konfliktowe warsztaty, do jakich 
kiedykolwiek doszło, a przecież na to się nie zapowiadało, bo mówimy 
o ogromnym obszarze niemal w centrum Gdańska, w dodatku obarczo-
nym historycznymi uwarunkowaniami. Warto również wspomnieć, że 
w trakcie naszych spotkań pojawiały się dodatkowe wnioski wykraczające 
poza granice Nowej Wałowej, ale usprawniające funkcjonowanie obszaru 
Młodego Miasta, jak na przykład rampa rowerowa prowadząca z Żółtego 
Wiaduktu w stronę ulicy Jana z Kolna, dodatkowa kładka piesza nad 
Motławą na wysokości Polskiego Haka. To są postulaty, które nie wejdą 
w zakres Nowej Wałowej, ale postulaty te warto mieć w zanadrzu, gdyby 
była możliwość ich realizacji – dodaje Piotr Czyż.

sŁawomir lewandowski

fot. bam gdańsk
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SUSZA
HYDROLOGICZNA
– Na wstępie proszę Pana Profesora o wyja-
śnienie pojęcia suszy hydrologicznej.
– Możemy stwierdzić, że susza była, jest 
i  będzie. Musimy być przygotowani cały 
czas na jej występowanie. To zjawisko natu-
ralne, występujące w odpowiednich cyklach. 
Natomiast obecnie, w powiązaniu z globalną 
zmianą klimatu, zdecydowanie narasta. Okresy 
występowania suszy są coraz dłuższe. Wra-
cając do samej definicji – w skrócie to: dłu-
gotrwały okres bez opadów atmosferycznych 
lub z nieznacznymi opadami w stosunku do 
średnich wieloletnich (np. 100-letnich), kiedy 
równocześnie występuje silne parowanie wody. 
Oczywiście muszą temu towarzyszyć wyso-
kie temperatury powietrza, powodujące owo 
intensywne parowanie. W  efekcie dochodzi 
do szybkiego wyczerpywania zasobów wód – 
i powierzchniowych, i podziemnych.
Suszę możemy podzielić na cztery etapy. 
Pierwszy, najczęstszy, to susza atmosferyczna, 
która jest najłagodniejszym etapem, spowodo-
wanym brakiem opadów przez 20 dni. To nie 
jest głęboka susza i choć może występować 

też nazywany suszą rolniczą, bowiem uderza 
głównie w tę gałęź gospodarki. Trzeci etap to 
właśnie susza hydrologiczna. Charaktery-
zuje się zmniejszeniem zasobów wód, czy to 
powierzchniowych, czy też podziemnych. Może 
skutkować bardzo długim okresem odnawiania 
zasobów wodnych, trwającym nawet wiele lat. 
Określa się ją w oparciu o wartość średniego, 
niskiego przepływu.

– Jak i w jakich miejscach mierzymy tę wartość 
przepływu? Czy to jest uśredniony wskaźnik 
z wielu punktów?
– Zdecydowanie są to pomiary z wielu miejsc. 
Susza niekoniecznie musi występować na 
terenie całego kraju. Może być lokalna lub 
regionalna. W związku z  tym sieć punktów 
pomiarowych musi być odpowiednio gęsta. 
Najczęściej stanowiska hydrometryczne są 
na największych rzekach, głównie z powodu 
ograniczeń finansowych.

Wracając do etapów suszy – w końcu poja-
wia się ta najgłębsza susza, której nigdy nie 
chcielibyśmy mieć, hydrogeologiczna. Jest 

Czym jest i  jakie zagrożenia niesie? To niektóre problemy o których 
rozmawiamy z Panem prof. dr. hab. Romanem Cieślińskim, Kierownikiem 
Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego.

często, to nie przynosi szczególnie negatyw-
nych efektów. Kolejna pojawia się susza gle-
bowa, która jest następstwem atmosferycznej, 
jeśli ta będzie się przedłużała. Ten etap bywa 

FOT. PIXABAY.COM
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konsekwencją przedłużającej się suszy hydro-
logicznej. Obniża się poziom wód gruntowych, 
następuje wysychanie studni, bardzo niski 
poziom rzek. Musimy w rezultacie ograniczać 
produkcję przemysłową czy zmniejszyć korzy-
stanie z wody w ogródkach, domach itp. Pod-
sumowując – najbardziej dokuczliwe są susza 
hydrologiczna i hydrogeologiczna.

– Czy to są susze o najtrudniej odwracalnych 
zmianach?
– Zdecydowanie tak. Jeżeli one się pojawią, to 
w przypadku suszy hydrologicznej wiele lat 
nie można przywrócić poprzednich zasobów 
wody. Była taka susza w 2015 r., której skutków 
nie udało się odwrócić do dnia dzisiejszego. 
Mija siedem lat, a środowisko nie zregenero-
wało zasobów. Natomiast konsekwencje suszy 
hydrogeologicznej dotykają nie tylko środowi-
ska naturalnego, lecz także gospodarki ludz-
kiej. To przynosi na końcu negatywne skutki 
społeczne.

– Na jakim etapie znajduje się obecnie Polska, 
jeśli przyjmiemy przedstawione etapowanie 
rodzajów suszy?
– Według moich danych jesteśmy na etapie 
suszy hydrologicznej, chociaż ostatnio opady 
zaczynają się nam pojawiać, ale one nie są na 
tyle obfite, by w szybki sposób zregenerować 
nasze zasoby. Raczej nie przejdzie ona w suszę 
hydrogeologiczną, bo wkraczamy w chłodny 
okres roku. Miejmy nadzieję, że zimą wystą-
pią obfite opady śniegu. To jeden z elementów 
wskazujących, czy w kolejnych miesiącach po 
zimie będziemy mieć suszę lub nie będziemy jej 
mieli. Jeśli będą małe opady śniegu, to latem 
możemy spodziewać się poważnych niedobo-
rów wody. Niestety, w ostatnich latach mamy 
coraz mniej śniegu, co – zdaniem wielu – jest 
konsekwencją globalnego ocieplenia. Możemy 
zaobserwować skrócenie sezonu lodowego na 
jeziorach i rzekach. W przeszłości liczba dni ze 
zlodzeniem przekraczała 100 dni, a teraz to 
50–60 dni, czyli spadek o 40-50%.

– Na czym polega wyższość procesu topnie-
nia śniegu i lodu nad nawet nawalnymi desz-
czami?
– Śnieg jest formą retencji. Woda zmagazy-
nowana w śniegu czy lodzie podczas procesu 
topnienia jest wolno oddawana do gruntu – 
przez wiele, wiele tygodni. Natomiast w przy-
padku deszczy nawalnych mamy szybkie 
przepływy, które nie w  pełni nawadniają 
grunty. Lepsze byłyby deszcze słabsze, ale 
częstsze i regularne. W przypadku nawałnicy, 
jeśli spada w ciągu 1–2 dni opad na poziomie 
1–2 miesięcy, to środowisko nie jest w sta-
nie przechwycić całej wody i większość tra-
cimy poprzez odpływ powierzchniowy lub 
podziemny. Jedną z  form zabezpieczenia 
przed suszą jest retencja, i to zarówno mała, 
w postaci przydomowych oczek wodnych, jak 

i duża, w zbiornikach mogących pomieścić 
tysiące metrów sześciennych wody. Reasu-
mując: znacznie korzystniejsze są wiosenne 
roztopy niż letnie ulewy, które dodatkowo 
mogą powodować powodzie błyskawiczne. 
Przez brak zdolności retencyjnych tracimy 
tę wodę bezpowrotnie dla naszej gospodarki, 
a środowisko też nic nie zyskuje – w sensie 
odbudowy zasobów wodnych.

– Ile musielibyśmy włożyć wysiłku, by wpro-
wadzić odpowiedni system retencji?
– Trudne pytanie. Jestem mieszkańcem Gdań-
ska, a więc mogę coś powiedzieć o  samym 
Gdańsku. Miasto bardzo mocno, po powodzi 
w 2001 r., nastawiło się przede wszystkim na 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez 
budowę zbiorników retencyjnych. Przed powo-
dzią było ich około 20, a teraz mamy już ponad 
50. Z informacji Wód Gdańskich wynika jednak, 
że brakuje miastu jeszcze zbiorników o łącznej 
pojemności 1 miliona metrów sześciennych. 
To są dane dla dużego, ale tylko jednego pol-
skiego miasta, do tego przodującego w gospo-
darce wodnej. Poprawa sytuacji ogólnokrajo-
wej wymagałaby lat pracy nad stworzeniem 
systemu retencyjnego. W tej chwili nie mamy 
odgórnej inicjatywy państwowej, która stwo-
rzyłaby pewną filozofię w tym zakresie. Każda 
instytucja próbuje działać sama, ale brakuje 
spójnej polityki państwa polskiego. Powinni-
śmy stworzyć taką wizję całościową, pamięta-
jąc, że Polska nie jest jednorodna, że są regiony 
wymagające zdecydowanie większych nakła-
dów, np. Mazowsze i  Kujawy, które zawsze 
borykały się z niedoborami wody. Z drugiej 
strony mamy obszary górskie czy Pomorze, 
które są dość zasobne w wody.

– Jakie mogą być długofalowe skutki utrzy-
mywania się stanu suszy hydrologicznej?
– Skutki mogą być daleko idące. Podzieliłbym 
je na trzy grupy. Po pierwsze ekologiczne – jeśli 
będziemy mieli coraz mniej wody, to pogorszy 
się jej jakość, bo zdecydowanie wzrosną w niej 
stężenia zanieczyszczeń.

– Czy to mogła być jedna z przyczyn ostat-
niego śnięcia ryb w Odrze?
– Raczej nie. Nie będę się w tej sprawie wypo-
wiadał, bo zabrakło tu szybkiej reakcji, pole-
gającej na błyskawicznym przeprowadzeniu 
badań. Bez nich nie bardzo wiemy, jakie były 
dokładne przyczyny. Do tego włączyła się 
polityka, która nie powinna mieć miejsca, bo 
mieliśmy zanieczyszczenie i powinniśmy z nim 
walczyć.

Wracając do pogorszenia jakości wód spo-
wodowanego suszą hydrologiczną – to można 
zaobserwować zakłócenie życia biologicznego. 
W konsekwencji możemy nawet utracić róż-
norodność biologiczną środowiska. Ponadto 
zaczną wysychać tereny podmokłe i wzrośnie 
zagrożenie pożarowe w lasach.

Mamy także skutki gospodarcze, przede 
wszystkim w  rolnictwie. Przy braku wody 
będziemy mieli zdecydowanie mniejsze plony, 
a jeżeli będzie mniej roślin, to hodowla zwie-
rząt też będzie szwankowała z powodu niedo-
statku paszy. Pewne konsekwencje wystąpią 
też w rybołówstwie. Należy także wspomnieć 
o przemyśle i energetyce. Przerwy w pobieraniu 
wody będą wpływały na przestoje w produkcji.

Wreszcie skutki społeczne. Wielu mówi, że 
są one mało istotne. Ja uważam, że są bardzo 
istotne, bo dotyczą nas – ludzi. Brak wody 
odpowiedniej jakości może przecież odbić się 
wprost na zdrowiu człowieka. Ponadto jeśli 
mamy mniej plonów, to ceny produktów rol-
nych będą rosły błyskawicznie. Chyba Ryszard 
Kapuściński stwierdził, że XXI w. będzie cza-
sem wojny o dostęp do wody. Rzeczywiście, jak 
spojrzymy teraz na świat, to dostępu do czystej 
wody nie ma już miliard ludzi, a do 2050 r. 
ta liczba podwoi się. Rysuje się zatrważający 
problem zaopatrzenia całej ludzkości w wodę. 
Są próby przerzucania wody w te rejony świata, 
w których zaczyna jej brakować, ale pojawiają 
się przy okazji wielkie korporacje, które chcą 
na tym zarobić. Powstaje sprzeczność z natu-
ralną ideą, że wszyscy powinni mieć dostęp do 
czystej wody. Woda stała się towarem, a nie 
powinna nim być.

– To niestety trend ogólnoświatowy. Czy 
możemy zahamować proces komercjalizacji 
wody?
– W pewnym stopniu mamy taką możliwość. 
Przy okazji zauważmy, że wzrastająca cena 
wody paradoksalnie ma jeden pozytywny 
skutek  – ludzie zaczęli oszczędzać wodę. 
W tej chwili Polska nie jest jeszcze w bardzo 
złej kondycji, ale wśród państw europejskich 
mamy jedne z najmniejszych zasobów wod-
nych. Możemy się spodziewać, że tych zasobów 
będzie coraz mniej. Mam nadzieję, że poja-
wiające się pozytywne procesy, jak na przy-
kład zalesianie nieużytków czy odtwarzanie 
terenów podmokłych albo tworzenie infra-
struktury błękitno-zielonej w miastach bądź 
ogrodów deszczowych, to wszystko będzie 
korzystne. Oczywiście ciągle mamy za mało 
zieleni i zbiorników retencyjnych, ale świa-
tełkiem w  tunelu jest to, że dostrzegliśmy 
problem. Są nadal duże możliwości, na przy-
kład retencja glebowa w postaci zbiorników 
śródpolnych. Powstał nawet dla tego tematu 
projekt naukowy, który cieszył się dużym zain-
teresowaniem wśród rolników. Chciało przy-
stąpić do niego około 300 tysięcy gospodarstw. 
Gdybyśmy stworzyli taką liczbę zbiorników 
śródpolnych, to podwoilibyśmy zdolności 
retencyjne w Polsce. Z drugiej strony koszty, 
które musielibyśmy ponieść, byłyby ogromne. 
Myślę więc, że gdybyśmy małymi kroczkami 
wprowadzali ten program, to byłoby dobre 
rozwiązanie.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz
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CO KAŻDY Z NAS MOŻE, A RACZEJ 
POWINIEN ZROBIĆ, ABY ZWOLNIĆ TEMPO 
WSPÓŁCZESNEJ ZMIANY KLIMATU? CZ. 3

Z  punktu widzenia ochrony klimatu warto przyjrzeć się recyklingowi. 
Do wytworzenia wielu rzeczy, których używamy, potrzebna jest 
spora ilość energii i zaawansowana chemia. Nie dość, że oznacza 

to dużą konsumpcję energii i związaną z tym emisję gazów cieplarnianych 
i pyłów, to jeszcze dodatkowo wiąże się z emisją różnego rodzaju innych 
substancji, które nie zawsze są najzdrowsze dla nas i dla środowiska. 

Powinniśmy m.in. wrócić do wielokrotnego używania szklanych 
naczyń. W Europie Zachodniej ustalono, że czas „życia” butelek, w któ-
rych sprzedaje się napoje, to kilkanaście powrotów do sklepu. Warto 
wiedzieć, że przemysł szklarski jest jednym z najbardziej energochłon-
nych i konsumuje bardzo dużo energii przy wytwarzaniu na przykład 
wspomnianych butelek. U nas jest to problem nierozwiązany od lat, tak 
samo jak zbiórka wszelkiego rodzaju odpadów. Na podstawie moich 
kontaktów z wieloma osobami mogę powiedzieć, że bardzo często gminy, 
które są odpowiedzialne za zbiórkę odpadów na swoim terenie, robią 
wszystko, żeby tych odpadów nie zebrać – żeby ograniczyć koszt zbiórki.

Przykład z Gdyni, z tego roku: tu wszystkie elektrośmieci i inne przed-
mioty, jeżeli się ich nie odda sprzedawcy, należy zawieźć do Eko Doliny 
w Łężycach. Kiedyś wystawiało się je i przyjeżdżał jeden samochód, 
który zabierał elektrośmieci z kilkudziesięciu punktów i wracał do Eko 
Doliny pełen. Oczywiście spalił pewną ilość paliwa i była w związku 
z tym określona emisja gazów cieplarnianych i pyłów, ale teraz każdy 
z nas może nieodebrane przez sprzedawcę wielkogabarytowe sprzęty 
AGD i RTV zgłosić do odbioru i wystawić tylko przed drzwi mieszkania 
i w ciągu kilku dni powinny zostać odebrane. Jednak stosowna infor-
macja rozpowszechniona wśród mieszkańców Gdyni mówi o tym, że 
w ten sposób odebrane zostaną jedynie sprzęty wielkogabarytowe. A co 
z małym sprzętem AGD i RTV? Co mamy zrobić ze starym opiekaczem, 
grillem elektrycznym, mikserem, szczoteczką ultradźwiękową, elek-
trozabawką, zużytym pojemnikiem po tonerze do drukarki laserowej 
itd.? Otóż każdy mieszkaniec indywidualnie musi je dostarczyć do Eko 

Doliny. Ja mam z Gdyni do Eko Doliny ok. 20 km w jedną stronę. Jadę 
dużym samochodem, wiozę dwa przedmioty o wadze, powiedzmy, 2-5 kg. 
Jaki jest tego sens? Oczywiście robię to na mój koszt, a więc miasto nie 
ponosi kosztów przewozu tych przedmiotów. Czy dodatkowa emisja już 
się dla włodarzy miasta nie liczy?

Zmniejszenie zużycia papieru również wpływa na ograniczenie 
emisji. Papier produkuje się niekoniecznie z najlepszej jakości drewna. 
Można produkować go również z innych materiałów, np. z makulatury, 
ale wytwarzanie papieru to proces agresywny środowiskowo i ener-
gochłonny. Zastąpienie papieru dokumentami elektronicznymi może 
przynieść korzyść dla środowiska, niemniej żeby te dokumenty elek-
troniczne zostały utworzone, muszą funkcjonować różne urządzenia 
(komputery, laptopy). Nikt nie zrobił w skali globalnej rachunku, jakie 
w tym przypadku jest zapotrzebowanie na energię i jaką emisję to ozna-
cza, dlatego nie wiemy, czy rezygnacja z produkcji papieru i używania 
go w takim zakresie jak dzisiaj przynosi wymierny efekt ekologiczny 
w postaci zmniejszonej emisji.

Czynnikiem, który na pewno jest zagrożeniem dla środowiska i dla 
klimatu, jest nasz konsumpcjonizm, ciągła potrzeba zaspokajania 
wygórowanych potrzeb. Często po dwóch, trzech latach kupujemy nowy 
komputer, nowy sprzęt elektroniczny, nowy samochód, bo wypada mieć 
ten najnowszy model. Na świecie wyprodukowano już tyle pralek, że 
gdyby każdy używał jedną przez pokolenie, tak jak robiły to nasze babcie, 
to wiele fabryk trzeba byłoby zamknąć. Pamiętajmy, że żeby powstała 
pralka, potrzebna jest huta, która wytworzy blachę, zakłady chemiczne, 
które wytworzą farby i lakiery, zakłady przemysłu gumowego, które 
wytworzą odpowiednie złączki, węże itd. A zatem produkcja takiego 
sprzętu nie jest zdrowa środowiskowo również z punktu widzenia ochrony 
klimatu.

Dzisiaj w UE jest prawnie zabronione świadome postarzanie sprzętu, 
takie działanie, żeby on ulegał uszkodzeniu po 2-3 latach, krótko po 

Ochrona środowiska, a przez to łagodzenie zmiany klimatu, to zarówno decyzje dotyczące 
polityki klimatycznej podejmowane na poziomie państwowym czy światowym, jak 
i indywidualne działanie każdego z nas. W jakich dziedzinach przeciętny Kowalski może 
dołożyć swoją cegiełkę do ochrony klimatu? Co konkretnie może zrobić? Warto myśleć 
i działać w sposób prosty. 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), wskazuje Czytelnikom „Pomorskiego Inżyniera”, jaki związek 
ze zmianą klimatu mają recykling, konsumpcjonizm oraz polityka historyczna, przez którą 
biedniejsze kraje używają nieekologicznych zachodnich technologii.
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zakończeniu gwarancji. Jeżeli udałoby się wykazać, że producent jakie-
goś sprzętu świadomie zainstalował w urządzeniu jakiś słabszy ele-
ment, to myślę, że mógłby się spotkać z takimi karami, jakie Microsoft 
czy Google otrzymały od Komisji Europejskiej za to, że próbowały zająć 
pozycję dominującą na rynku. Tutaj prawo nas chroni, choć… prawo 
zawsze lepiej działa na rzecz korporacji niż na rzecz indywidualnego 
konsumenta.

Należy się zastanowić: czy nie mogę nadal nosić tej koszuli, spodni, 
T-shirtu czy sukienki? Produkcja odzieży to też przemysł energo-
chłonny i często niebezpieczny dla środowiska ze względu choćby na 
różnego rodzaju barwniki używane do upiększania tkanin. Taka produk-
cja wymaga również znacznej ilości wody. W związku z tym gdybyśmy 
ograniczyli zakupy nowej odzieży, to na pewno służyłoby to środowisku.

Czytelnik może uznać, że propaguję siermiężny styl życia, ale ja po 
prostu interpretuję to wszystko, co mówi nam współczesna nauka. 
Wystarczy spojrzeć na 6. raport II Grupy Roboczej IPCC (Międzyrzą-
dowy Zespół do spraw Zmian Klimatu), który ukazał się na początku  
2022 r., który mówi, jakie jest oddziaływanie współczesnej zmiany 
klimatu m.in. na zasoby wodne i rolnictwo, jak to się będzie zmieniało, 
jak pogorszy się jakość wody, jak zmniejszą się jej zasoby, na ile zmniej-
szy się areał dostępny do produkcji rolnej. Wkrótce dostępny będzie 
6. raport III Grupy Roboczej IPCC o łagodzeniu współczesnej zmiany 
klimatu, o rozwiązaniach prawnych, o technologiach i o sprawiedliwości 
społecznej z punktu widzenia współczesnej zmiany klimatu, bo to też 
jest ważne, ale… 

Nie można wymagać od mieszkańców wszystkich krajów świata, żeby 
zastosowali się do konkretnych regulacji, bo części krajów nie stać na 
najnowsze technologie i muszą korzystać ze starszych, mniej czystych. 
Żeby móc zastosować czystą technologię, muszą osiągnąć pewien poziom 
rozwoju – zarówno społecznego, jak i technologicznego oraz ekonomicz-
nego, chyba że kraje bogate zechcą utrzymywać kraje biedniejsze, ale 
takiej chęci nie widać. Polityka krajów bogatych jest taka, że należy 
wyeksploatować technologie do końca, a może nawet dłużej.

Dawno temu byłem na spotkaniu po konferencji dotyczącej stanu śro-
dowiska. Przemawiający na nim minister środowiska ze Szwecji zarzucił, 
że Polska jest jednym z największych trucicieli. Cóż, nie da się ukryć, 
że dopływ substancji niebezpiecznych, trujących z Polski do Bałtyku 
jest jednym z większych w basenie Morza Bałtyckiego, ale dopływ do 
atmosfery niekoniecznie jest największy. Powiedziałem wtedy, że należy 
się zgodzić z tym, co pan minister mówi, ale musi wziąć pod uwagę, że my 
w Polsce eksploatujemy „te cudowne zachodnie technologie”, które nam 
sprzedano w latach 70. Przecież one były „najwspanialsze”, „najlepsze”, 
należało je tylko kupić od Zachodu – i będziemy zdrowi i szczęśliwi. To jest 
właśnie przykład traktowania partnerów w tej transformacji środowisko-
wej. Jeżeli natychmiast zabronimy stosowania pewnych technologii na 

całym świecie, to tylko i wyłącznie pogłębimy biedę, głód i doprowadzimy 
do olbrzymiej fali migracji.

W działaniach na rzecz spowolnienia zmiany klimatu nie można 
zapominać o tzw. polityce historycznej. Liczna grupa krajów najbied-
niejszych, które w ramach konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw 
zmiany klimatu działają łącznie z Chinami, mówi: możemy ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych, ale niech nam to sfinansują kraje, które 
kiedyś u nas gospodarzyły – bo byliśmy ich kolonią, bo byliśmy zdomi-
nowani, bo sterowali naszą polityką gospodarczą i społeczną. I można 
by tak zrobić, jednak pod warunkiem, że nie będzie to podarowanie 
przysłowiowej ryby. Tym krajom trzeba dać wędkę, bo ich mieszkań-
ców często trzeba nauczyć, jak z pewnych rzeczy korzystać. Jest wiele 
programów pomocowych, które polegały na przykład na budowie sieci 
studni w Afryce czy ujęć wody w Azji Środkowej. Początkowo zakończyły 
się sukcesem, bo wybudowano ich dużo i ludzie mieli dostęp do wody, 
ale w użytkownikach tych urządzeń nie wykształcono kultury dbania 
o te dobra. Nie nauczono ich, że nie wolno tych miejsc zanieczyszczać, 
nie nauczono dbania o konserwację tych urządzeń, które z czasem się 
wyeksploatowały i problem powrócił. Teraz znowu trzeba tam budować 
studnie, bo o już istniejące nie zadbano. 

Nawet takie kształtowanie świadomości w społeczeństwach mniej roz-
winiętych i mniej zamożnych ma bardzo duże znaczenie. Jak widać, nie 
chodzi tylko wprost o ograniczenie emisji. W Polsce też trzeba tłumaczyć, 
jak działają pewne mechanizmy. Wiele lat temu miałem wykłady otwarte 
na uniwersytecie trzeciego wieku i inne, organizowane na przykład przez 
urząd miasta czy gminy. Mówiłem m.in. o potrzebie dywersyfikacji źródeł 
energii, rozwoju małej energetyki wiatrowej czy solarnej. Wtedy na mnie 
patrzono jak na człowieka z księżyca. Mówiłem wtedy, że podstawowym 
powodem, dla którego będziemy później szybko wprowadzać te zmiany, 
będzie fakt, że cena energii z konwencjonalnego źródła będzie ekstremal-
nie droga, bo będą nam kazali płacić podatki za korzystanie z tych źródeł. 
Różnie dzisiaj mówią o tym podatku od energii, od tych pozwoleń na emisję.

Jeśli ktoś czytał raporty IPCC od 1990 r., to wie, że transformacja 
jest potrzebna. Dzisiaj każdy właściciel domu, nawet wielorodzinnego, 
musi zgłosić do ewidencji źródło ciepła. Po co? Będzie kolejny podatek 
emisyjny. Może za rok, może za pięć, ale będzie. I  jak ktoś ma stary 
węglowy piec i go nie wymieni, to albo będzie miał zakaz używania go, 
albo będzie płacił olbrzymie podatki.

Jeżeli ktoś ma dom o powierzchni 150–170 m2, odpowiednio termo-
izolowany i ogrzewa go na przykład tylko prądem, to zapotrzebowanie 
jest na poziomie 12 GWh rocznie. Jaką instalację fotowoltaiczną trzeba 
byłoby wybudować, żeby zapewniła samowystarczalność? Oczywiście 
można postawić na dachu odpowiednią liczbę paneli i przy dobrym 
nasłonecznieniu są one w stanie wyprodukować taką ilość energii rocz-
nie, ale nierozwiązany zostaje problem, że czasami ta energia jest pro-
dukowana wtedy, kiedy jej nie używamy. Czyli potrzebny jest nam dobry 
magazyn energii, który pozwoli ją później wykorzystać. I tu inwestycja 
staje się bardzo droga.

W programie krajowej transformacji energetycznej zakładano budo-
wanie kogeneracji, czyli: wytwarzaj energię, kiedy jest jej nadmiar, 
i wykorzystuj ją do produkcji wodoru. Później, jak jest za mało tej energii 
z fotowoltaiki czy wiatru, to ten wodór – mówiąc bardzo skrótowo – jest 
spalany żeby odzyskać energię. Jest już kilka takich instalacji. Czas 
pokaże, jak to się będzie sprawdzać.

Ponieważ jest to ostatni odcinek rozmowy ze mną na łamach 
„Pomorskiego Inżyniera”, chciałbym podziękować Redakcji za 
stworzenie możliwości do przedstawienia jednego z najważniejszych 
problemów współczesnej cywilizacji. Dziękuję Pani Jadwidze za cier-
pliwość we współpracy ze mną, a Czytelnikom za zapoznanie się nie 
tylko ze sporą ilością informacji pochodzących z jednego z najwięk-
szych globalnych programów badawczych, lecz także za cierpliwe 
czytanie moich osobistych refleksji na temat naszego funkcjonowania 
w lokalnym wymiarze. Zawarta w nich krytyka działania lokalnych 
samorządów nie ma ani politycznego, ani personalnego zabarwienia.

notowaŁa: j.b.

FOT. PIXABAY.COM
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– Jakie były powody przeprowadzenia tak szeroko 
zakrojonego remontu?
– Mówiąc krótko: zły stan techniczny świątyni. 
Pokrycie dachu kościoła pochodziło z lat 50. ubie-
głego wieku, zarówno dachówka oraz opierzenia 
blacharskie w ciągu 70 lat uległy daleko posuniętej 
destrukcji. Ich wymiana była konieczna, gdyż woda 
przenikała do wnętrza świątyni. Dodatkowo eks-
pertyza wykonana przez naukowców z Politechniki 
Gdańskiej wykazała również zły stan techniczny 
konstrukcji dachu.

Drugi powód przynaglający do szybkich prac 
remontowych to odpadające elementy szczytów 
i wypadające cegły z elewacji. Niemal każdego dnia 
przynoszono mi elementy, które odpadały z bazy-
liki, co zagrażało bezpieczeństwu osób przecho-
dzących obok kościoła. Mój poprzednik owinął spe-
cjalną siatką znaczą część krenelaży, aby zabezpieczyć przechodniów. 
To były główne powody przynaglające do jak najszybszego rozpoczęcia 
remontu.

– Czy podczas przygotowywania dokumentacji zapla-
nowano od razu inne prace w ramach tego remontu?
– Głównym wyznacznikiem zadań, jakie należy wyko-
nać, była ocena stanu technicznego kościoła. Zada-
nia zostały podzielone na dwie grupy: konieczne do 
wykonania oraz te, które poprawią wizerunek świątyni.
W grupie zadań do pilnego wykonania były:
•	 kapitalny remont konstrukcji dachu z całkowitą 
wymianą pokrycia;
•	 renowacja elewacji korpusu bazyliki, kapitalny 
remont wielkich okien witrażowych bazyliki, renowa-
cja bram kościoła;
•	 całkowita wymiana instalacji elektrycznych i tele-
technicznych;
•	 przebudowa dawnej kotłowni w  salę multime-
dialną;
•	 naprawa i prace konserwatorskie przy posadzce 

kościoła – prace te zostały przerwane w marcu 2020 r. Aktualnie od 
ponad dwóch lat jesteśmy w sporze z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków.

O  bezprecedensowym remoncie rozmawiamy z  księdzem prałatem Ireneuszem 
Bradtkem, proboszczem największego kościoła w Gdańsku i jednej z największych 
ceglanych świątyń na świecie – bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Jej wnętrze to ponad 4,5 tys. m2 powierzchni, sklepienia znajdują się na wysokości 
niemal 30 m, główna nawa ma 105,2 m długości.

WIELKI REMONT
WIELKIEJ ŚWIĄTYNI

FO
T. D

A
R

IU
SZ KU

LA

Ks. prałat Ireneusz Bradtke



TEM AT K WA R TA ŁU

Natomiast w grupie zadań poprawiających wizerunek zabytku zna-
lazły się:
•	 przebudowa usytuowania ołtarza głównego polegająca na przywró-

ceniu mu właściwego gotyckiego usytuowania, połączona z pełną 
konserwacją ołtarza (ołtarz Koronacji NMP z 1517 roku dzieło Mistrza 
Michała z Augsburga). Zadanie to zawierało wyburzenie żelbetono-
wego prezbiterium wybudowanego w latach 60. ubiegłego stulecia, 
odtworzenie odpowiedniej mensy ołtarzowej oraz nowego prezbite-
rium;

•	 odbudowa sklepienia w wieży kościoła;
•	 prace konserwatorskie przy prospekcie organowym;
•	 prace konserwatorskie przy zegarze astronomicznym;
•	 remont zakrystii;
•	 prace konserwatorskie przy poszczególnych zabytkach ruchomych.
Jako ksiądz nie mogłem znać się na wszystkich zagadnieniach i dlatego 
zaprosiłem do współpracy specjalistów. Przy bazylice zaczęła istnieć rada 
naukowo-konserwatorska, w składzie: prof. Aleksander Piwek – prze-
wodniczący rady oraz prof. Elżbieta Pilecka z UMK, miejski konserwator 
zabytków inż. arch. Grzegorz Sulikowski, prof. Andrzej Woziński z UG, 
prof. Piotr Niemcewicz z UMK specjalizujący się w konserwacji zabytków 
kamiennych, inż. arch. Tomasz Błyskosz oraz inż. arch. Tomasz Celewicz. 
Bez tych osób nie dałbym rady. W tym miejscu raz jeszcze składam im 
serdeczne podziękowania za okazywaną bezinteresowną pomoc. Rów-
nież firmy wykonawcze, które zostały wyłonione na drodze postępowania 
o zamówieniach publicznych, okazały się bardzo profesjonalne.

W czasie prac natrafialiśmy na różne niespodzianki, doszło do pewnych 
odkryć. Na przykład prof. Piwek odkrył pierwotną lokalizację zegara sło-
necznego, pani prof. Pilecka na elewacji zakrystii dopatrzyła się resztek 
wspaniałego, zdobnego fryzu, który został zrekonstruowany. Trzeba pod-
kreślić, że ówczesna konserwator wojewódzka – pani Agnieszka Kowalska 
była otwarta na opinie i sugestie rady. Dzięki współpracy udało nam się 
wykonać między innymi elewacje oraz dach najlepiej, jak było to możliwe. 
Fotografie sprzed remontu i po remoncie najlepiej to dokumentują.

– W jaki sposób doszło do zdobycia pieniędzy na wielki remont?
– Zasadnicza kwota pochodziła ze środków europejskich z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Niezbędne 
środki na wkład własny przekazało miasto Gdańsk. Bardzo dziękuję 
włodarzom miasta za zrozumienie i życzliwość. Kluczową rolę w budo-
waniu budżetu remontu odegrał śp. prezydent Paweł Adamowicz. Miasto 
podpisało też umowę o wieloletniej współpracy z parafią w celu wspólnej 
troski o bazylikę Mariacką. W ramach tej umowy do 2025 roku mamy 
zagwarantowaną corocznie kwotę jednego miliona złotych na prace 
konserwatorskie przy zabytkach. Parafia do tej kwoty dokłada 30% ze 
środków własnych.

– Co z pilnych rzeczy zostało jeszcze do wykonania?
– Mamy problem z posadzką. Jak to mówią – najgorzej jest, kiedy zasady 
zmieniają się w czasie gry. Gorzej jeszcze, kiedy zmieniają się także 
główni decydenci. Spojrzenie, jakie reprezentuje obecny konserwator 
wojewódzki, zasadniczo odbiega od uzgodnień wcześniej zawartych, 
dlatego posadzka do dzisiaj jest nieskończona. Fundusze na jej remont 
musieliśmy oddać z odsetkami. Prokuratura umorzyła sprawę rzeko-
mego zniszczenia zabytku jako bezpodstawną, ale cały czas trwają pro-
cedury wyjaśniająco-odwoławcze w Ministerstwie Kultury.

Przed nami kolejne wyzwania. Aktualnie poszukujemy odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego niektóre ściany wieży są mokre, skąd pochodzi ta 
wilgoć, jak usunąć przyczyny zawilgoceń. Pracują nad tym doświadczeni 
naukowcy. Mam nadzieję, że znajdą rozwiązanie tego problemu.

Remontu potrzebuje również wieża – wnętrze, które tak chętnie odwie-
dzają turyści wspinając się na jej szczyt. Ks. Bogdanowicz wielokrotnie 
powtarzał mi: „W bazylice pracy nigdy nie zabraknie”.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w troskę o największą 
ceglaną świątynię Europy. Zapraszam do odwiedzenia Korony Gdańska.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz 
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Magister inżynier architektury Tomasz Celewicz 
był w  latach 2017–2021 inspektorem nadzoru 
konserwatorskiego remontu bazyliki Mariackiej. 
Jak sam mówi – zna wszystkie szczegóły remontu 
dachu i elewacji tej wielkiej budowli.

– W jakim stanie znajdował się dach bazyliki przed rozpoczęciem remontu?
– W 1945 roku wszystko się zawaliło. Cała więźba dachowa, która była drewniana, 
spłonęła. Po wojnie, w latach 40., odbudowano to, ale zamiast drewna zastosowano 
stal. Na niej ułożono żelbetowe dyle i na nich dachówki. Było dorywcze uzupełnianie 
dachówki, podlepianie papą. W latach 2015–16, na zlecenie ks. infułata Stanisława Bog-
danowicza, Politechnika Gdańska przedstawiła orzeczenie o stanie technicznym dachu. 
Stwierdzono, że konstrukcja stalowa jest zaatakowana przez korozję. Po przeliczeniu 
obciążeń śniegiem i wiatrem okazało się, że dach nie spełnia wymogów normy. Został 
więc wykonany przez pana inż. Mariana Adamka projekt remontu. Ponieważ dach był 
przeciążony, postanowiliśmy wprowadzić nową konstrukcję stalową. Na niej położono 
krokwie, uszczelniono folią i wymieniono dachówkę. Odciążono tak dach aż o 600 ton. 
Mieliśmy tylko jeden pomost, po którym można było przedostać się nad sklepienia. 
Wykonawca zbudował więc drewnianą podłogę nad sklepieniami. Postawiono trzy 
windy do wywożenia urobku betonowego. Prace te rozpoczęły się wiosną 2017 roku 
równolegle przy elewacji i na dachu. Lato tego roku było deszczowe i wykonawca walczył 
z plandekami, kiedy tylko zdjął dachówkę. Jednak i tak nie uniknęliśmy przecieków. 
Do tego kościół musiał być czynny. Powierzchnie musiały być wygradzane, by nikt nie 
chodził pod trwającymi robotami.
Wszystkie rynny i odwodnienia zostały wykonane od nowa. Od strony wschodniej 
wykończono wykusz. Było to jedyne miejsce, gdzie na dach można było wciągać większe 
elementy. Poza tym została odtworzona sygnaturka, w całości przeniesiona na dach.

– Co było najtrudniejsze do przeprowadzenia w sensie organizacyjnym?
– Jeżeli remont dachu byłby jedynym zadaniem, to żadnych większych problemów by 
nie było. Jednak my równocześnie rozpoczęliśmy elewację. W związku z tym musieliśmy 
tak zgrać harmonogram, żeby ludzie sobie nie przeszkadzali. Trzeba było wytyczyć 
odpowiednie trasy, które nie mogły się zazębiać. Elewację zaczęliśmy od strony północnej 
i posuwaliśmy się w kierunku zakrystii, jednocześnie naprawialiśmy ścianki kolankowe. 
Jak rozbieraliśmy rusztowanie na elewacji, to odpowiednia część dachu była już skończona 
albo przygotowana do ułożenia jedynie dachówek. Natomiast w momencie, kiedy zaczy-
naliśmy kotłownię, to uznaliśmy, że trzech wykonawców na tym samym obiekcie to za 
dużo. Kotłownię więc zaczęliśmy robić, kiedy skończyliśmy inne prace. Drobne poprawki na 
elewacji robiliśmy z podnośników, bez stawiania ponownie rusztowań, tak by plac budowy 
był tylko dla wykonawców kotłowni. Trudna była wieża, bo została wcześniej poddana 
zabiegom konserwatorskim. Dlatego powierzchnia korpusu budowli fakturą i barwami 
nie mogła odstawać od wieży. Ponadto nie został odbudowany szczyt od strony ul. Piwnej. 
Wykonałem więc projekt w taki sposób, jaki był przed wojną. Jak już stały rusztowania, 
to postanowiliśmy się zabrać i za okna. Załataliśmy dziury, szkliliśmy, a witraże trzeba 
było uzupełniać. We wszystkich wrotach do kościoła wymieniliśmy brakujące elementy 
drewniane, naprawiliśmy zamki, dorobiliśmy klamki i uszczelniliśmy. Zaprojektowa-
łem wiatrołapy do wszystkich wrót, oprócz tych od strony ul. Mariackiej. W ten sposób 
wyeliminowaliśmy przeciągi, które mają wpływ nie tylko na ludzi, lecz także na zabytki.

– Do wykonania całego planu remontu pozostała jeszcze posadzka...
– Zgodnie z zezwoleniem od konserwatora miała być realizowana po zakończeniu 
innych prac. Zostały trzy tygodnie, aby skończyć remont tej posadzki. Jednak woje-
wódzki konserwator miał inną wizję i prace zostały wstrzymane.

– Czy to było najważniejsze zadanie konserwatorskie, w którym brał Pan udział?
– Tak. Ogrom sprawił, że robiłem zdjęcia poglądowe, by pracownikom dokładnie wyja-
śnić, co mają zrobić lub poprawić. Obiekt był zbyt duży, by wszystko rękoma z dołu 
pokazać. Z koleżanką, która była generalnym inspektorem nadzoru, śmialiśmy się, 
że chodząc po tych rusztowaniach, chyba weszliśmy już na Mount Everest.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz 
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Nadają niepowtarzalny 
urok uliczkom starego Gdańska. 
O przedprożach rozmawiamy 
z Panem magistrem inżynierem 
architektem Grzegorzem Sulikowskim.

– Skąd pochodzi idea przedproży kamienic 
miejskich?
– Najpierw może powiedzmy, czym jest przed-
proże. Najogólniej mówiąc: jest to forma archi-
tektoniczna składająca się z ograniczonego 
balustradą tarasu wysuniętego przed elewację 
budynku, prowadzących na taras schodów oraz 
umieszczonego z ich boku zejścia do piwnicy. 
Niewątpliwie stanowi ono najbardziej charak-
terystyczny element historycznego wystroju 
gdańskiego domu i ulicy.

Nie do końca została wyjaśniona geneza 
powstania przedproży. Jest bardzo prawdo-
podobne, że wpływ na powstanie pierwszych 
przedproży w  Gdańsku mieli koloniści nie-
mieccy, którzy przenieśli tu tradycje średnio-
wiecznych tarasów z Lubeki i Hamburga. Należy 
jednak dodać, że w miastach tych po okresie 
średniowiecza tradycja ta zanikła, w Gdańsku 
zaś w następnych stuleciach przedproże przy-
brało okazałą i niepowtarzalną formę.

Ze względu na położenie Gdańska na 
terenach podmokłych i zalewowych istniała 
konieczność podniesienia poziomu piwnicy, 
w której początkowo znajdowały się składy, 
powyżej poziomu lustra wody gruntowej. Zej-
ścia do tych pomieszczeń, w celu ochrony przed 
zalaniem wodami opadowymi, były zadaszone. 
Partery budynków usytuowane były w związku 
z tym znacznie wyżej, ponad poziomem ulicy, 
co z kolei zmuszało do budowy schodów do 

drzwi wejściowych. Z połączenia tych dwóch 
elementów budynku wykształciło się przed-
proże. Najprawdopodobniej, nie bez znaczenia 
dla jego powstania były także względy este-
tyczne – chęć utrzymania porządku przed wej-
ściem do własnego kantoru czy mieszkania 
z najczęściej błotnistych, zanieczyszczonych 
odpadkami (rynsztoki) ulic.

– Od kiedy ta idea zaczęła być wdrażana 
w Gdańsku?
– Na to pytanie nie można odpowiedzieć precy-
zyjnie, brak jest bowiem jakichkolwiek danych 
na ten temat. Przyjmuje się jednak, że pierwsze 
gdańskie przedproża mogły powstać już w I poł. 

XV w. Były one drewniane i nie zachowały się do 
dnia dzisiejszego żadne ich ślady. Nie odkryto 
również żadnych gotyckich murów czy funda-
mentów przedproży, ale materiały ikonogra-
ficzne sugerują możliwość ich istnienia. Zacho-
wało się też kilka gotyckich, kamiennych „płyt 
licowych” ustawianych jako boki ław przed-
proża lub jako podstawy schodów wejściowych 
na przedproża. Według badaczy, zachowane 
płyty pochodzą z ok. połowy XV w. Pierwszą 
ilustracją, na której widoczne są przedproża, 
jest obraz Antoniego Möllera „Grosz czyn-
szowy” z  1601 r. znajdujący się w  Ratuszu 
Głównego Miasta. Jako ciekawostkę można 
podać, że początkowo wznoszenie przedproży 
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przed budynkami było 
formalnie zabronione! Dopiero w roku 1597 

Rada Miasta w wilkierzu ostatecznie zezwoliła 
na urządzanie przedproży.

– Jak rozwijała się koncepcja przedproża?
– Jak już wspomniałem, początkowo była to 
funkcja czysto użytkowa – ochrony zejść do 
piwnic przed opadami deszczu i śniegu oraz 
zapewnienie „czystego” wejścia do pomiesz-
czeń mieszkalnych. Zapewne dlatego najpraw-
dopodobniej pierwsze przedproża nie obejmo-
wały jeszcze całej elewacji, ale jedynie jej część 
z wejściem do budynku i zejściem do piwnicy.

Oficjalne „pozwolenie” na budowę przed-
proży z 1597 r. powoduje znaczący ich rozwój, 
zarówno jeżeli chodzi o ilość, jak i formy pla-
styczne. Przedproże staje się jakby paradnym 
wejściem, „przedpokojem” budynku lub prze-
dłużeniem jego reprezentacyjnej sieni, na któ-
rym w pogodne dni toczy się życie towarzyskie 
mieszkańców. Pojawiają się na przedprożach 
kamienne ławeczki wsparte na rzeźbionych 
konsolkach, kute kwietniki, a  przed nimi 
sadzone są, flankujące schody, drzewa – zapew-
niające cień w upalne dni. Te „reprezentacyjne” 
funkcje przedproży powodowały, że ich wystrój 
plastyczny stawał się coraz bogatszy. Kon-
strukcję balustrady stanowią kamienne, często 
bogato rzeźbione słupki, na których wspiera 
się masywna, również kamienna, profilowana, 
bogato opracowana poręcz. Jednakże głównym 

elementem ozdob-
nym stają się kamienne, 

często ażurowe, bogato 
rzeźbione balustrady. 
Tworzą one rodzaj 

kamiennej kraty, 
w której obok orna-

mentów roślinnych 
występują przedsta-
wienia figuralne. Sto-
jące po obu stronach 
schodów wejściowych 
bogato rzeźbione słupki 
kamienne lub charakte-
rystyczne dla Gdańska 

duże, granitowe kule (o śred-
nicy 80–100  cm) były łączone z  balustradą 
kutą poręczą. Murki graniczne uzyskały w tym 
okresie kamienne nakrywy z wyżłobioną rynną 
odprowadzającą, poprzez rzeźbione, kamienne 
rzygacze, wodę z  dachu na ulicę. Rzygacze 
otrzymywały bardzo często formę realistycz-
nych lub alegorycznych delfinów, smoków, ryb 
itp. Drzwi zejściowe do pomieszczeń pod przed-
prożami często ujęte są w kamienne portale.

Równocześnie jednak (od XVII w.) pojawiają 
się na przedprożach – początkowo wyłącznie 
przy mniej reprezentacyjnych ulicach – drew-
niane budy. Posiadały one funkcję handlową 
i  stanowiły przedłużenie kramu  – sklepu 
znajdującego się w budynku. Z czasem przy-
brały nawet formę murowanych budynków na 
przedprożach. Ta funkcja przedproży stała się 
dominująca w XVIII i początku XIX w.

Wiek XIX, a szczególnie II jego połowa, przy-
niósł za sobą zasadnicze zmiany w charakte-
rze zabudowy miasta, co przyczyniło się do 
upadku przedproży jako charakterystycznego 
elementu wnętrza gdańskiej ulicy. Potrzeby 
komunikacyjne miasta, budowa nowoczesnego 
układu kanalizacyjnego pod koniec lat 60. 
XIX w., a także masowo przebudowywane par-
tery budynków na lokale usługowe z dużymi 
witrynami wystawowymi miały główny wpływ 
na likwidację przedproży.

Pierwsze zarządzenia dotyczące ich likwi-
dacji powstały już w I ćwierci XIX w. W 1861 r. 
wydany został administracyjny zakaz budowy 

nowych przedproży i  podtrzymywania już 
istniejących. Kolejne zarządzenie z  1868 r. 
nakazywało usunięcie w ciągu 5 lat wszyst-
kich przedproży, z wyjątkiem posiadających 
wartości artystyczne.

– Jaki ich procent szacunkowo przetrwał II 
wojnę światową?
– To zależy, jak rozumieć znaczenie słowa 
„przetrwał”. Jeżeli chodzi o liczbę przedproży, 
to wydaje się, że dzisiaj mamy ich nawet więcej 
niż przed wojną. Dotyczy to chociażby przed-
proży w południowej pierzei Długiego Targu, 
których mamy dzisiaj więcej niż w  1939 r. 
Równocześnie jednak bezpowrotnemu znisz-
czeniu uległa znacząca część historycznej 
kamieniarki czy też kowalstwa. Przykładem 
może być zachowany szczątkowo ciąg przed-
proży południowej pierzei ul. Świętego Ducha – 
będący przed zniszczeniem zdecydowanie cie-
kawszym artystycznie i architektonicznie niż 
zespół przedproży przy ul. Mariackiej.

To, co widzimy obecnie na ulicach, to w więk-
szości rekonstrukcje lub stylizacje historycz-
nego wystroju przedproży, często przeplatające 
się z elementami historycznymi; na przykład 
przy przedprożu Długi Targ 2 zachował się 
jedynie jeden słupek z 1577 r., reszta wystroju 
została wykonana wg projektu arch. J. Kro-
mana, lub przedproże Długi Targ 5/6 z kamie-
niarką przeniesioną z przedproża ul. Długiej 29 
(też według projektu Kromana). Wiele 
elementów przedproży zostało 
przeniesionych na inne. 
Praktyka ta była stoso-
wana już przed wojną. 
Jako przykład może 
posłużyć przedproże 
z ul. Korzennej 43, któ-
rego balustradę prze-
niesiono już na przełomie 
lat 70 i 80. XIX w. przed 
Stary Dom Ławy przy 
Długim Targu 46.
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Nie znaczy to jednak, że nie posiadają one 
wartości artystycznej czy też historycznej. 
Wręcz przeciwnie – stanowią twórczą kon-
tynuację historycznej tradycji przestrzeni 
miejskiej gdańskich ulic wykonaną przez 
najlepszych gdańskich artystów, architektów 
i rzemieślników.

– Jakie przedproża udało się odtworzyć do 
dziś?
– W zasadzie udało się odtworzyć zdecydo-
wanie większą część przedproży istniejących 
przed 1939 r. Jak wspomniałem wyżej, naj-
boleśniejszą stratą, czekającą już ponad 75 
lat na odtworzenie, jest zespół przedproży 
południowej pierzei ul. Świętego Ducha (w czę-
ści wschodniej od strony Motławy) i  kilka 
pojedynczych, też przy ul. Świętego Ducha 
i ul. Chlebnickiej.

– Czy są przedproża o  wybitnych cechach 
architektonicznych na reprezentacyjnym 
trakcie Gdańska  – ulicy Długiej i  Długm 
Targu?
– Ulica Długa „straciła” swoje przedproża 
ostatecznie w  roku 1873. Przedproża przy 
ul.  Długiej w  znacznej większości nie były 
przedprożami wysokimi, często prowadziły na 
nie 2–3 stopnie, a czasami jedynie płyty prze-
rzucone nad rynsztokami. Ich wystrój znamy 
z nielicznych przekazów ikonograficznych. Do 
najciekawszych należało niewątpliwie przed-
proże przy Długiej 29.

Większą część z nich utraciliśmy na zawsze, 
jednakże fragmenty zostały wykorzystane 
przy rekonstrukcjach przedproży Długiego 
Targu. Oczywiście narzuca się pytanie, 
czy można by było odtworzyć przedproża 
w  ul.  Długiej. Nie zmienił się bowiem jej 
kształt urbanistyczny i  jest na nie miejsce! 
Kilka lat temu na zlecenie miasta Gdańska 
realizowane było studium, którego celem było 
sprawdzenie możliwości takiej rekonstrukcji. 
Rozważono kilka możliwości przywrócenia 
lub zaakcentowania miejsc historycznych 
przedproży. W części historycznej spróbowano 
zrekonstruować istniejące niegdyś przedproża 
według przekazów ikonograficznych. Niestety 
okazało się, że pewne dane dotyczące histo-
rycznego wyglądu przedproży można znaleźć 
tylko dla około 25% istniejących tu niegdyś 

przedproży. Pozostała część musiałaby być 
nowymi projektami o formach historyzują-
cych, na takiej zasadzie, jak to wykonano przy 
Długim Targu. Spróbowano również stworzyć 
całkowicie nową formę przedproży, nawią-
zującą do tradycji i zasad historycznego ich 
kształtowania. Tu z  kolei na przeszkodzie 
stanęła forma odbudowanych kamieniczek, 
z  niskimi parterami oraz całkowicie zmie-
nionymi, obejmującymi nieraz kilka elewacji, 
funkcjami parterów – sprowadziłoby się to 
w zasadzie do ustawienia „balustrad” wzdłuż 
kamienic. Pojawiło się nawet na pewien czas 
„przedproże” przed Domem Uphagena. Było 
wykonane z drewna i demontowane na zimę, 
ale oddawało „ducha” przedproży ul. Długiej. 
Moim zdaniem w tym wypadku korzystna jed-
nak byłaby, wyjątkowa w przestrzeni ul. Dłu-
giej, rekonstrukcja w kamieniu przedproża 
przed obiektem muzealnym.

Cały zespół przedproży Długiego Targu 
zasługuje na uwagę oraz szczególną ochronę, 
chociaż w  zasadzie tylko przedproże przed 
Złotą Kamieniczką stoi na swoim miejscu 
i  zostało zrekonstruowane według stanu 
z końca XVII i początku XVIII w.

Pozostałe przedproża Długiego Targu 
stanowią jakby „muzeum gdańskich przed-

proży” z XVII–XX w. Zawierają w sobie bowiem 
olbrzymią liczbę autentycznych elementów 
kamieniarskich, umiejętnie w latach 50. XX w. 
wkomponowanych w nowo projektowaną zabu-
dowę. Elementy te pochodzą z różnych gdań-
skich ulic. Na przykład: w przedproża Długi 
Targ 5/6 i Długi Targ 8 wkomponowane zostały 
elementy zabytkowego wystroju przedproży 
z ul. Długiej 29 i Długiej 30, przedproże Długi 
Targ 7 ma dwie autentyczne płyciny z przed-
proża przy Szerokiej 33 itp. Część przedproży 
Długiego Targu wykonana została na wzór 
istniejących wcześniej przy ul. Długiej: Długi 
Targ 1 wzorowany jest na przedprożu Długa 20, 
a Długi Targ 10 na przedprożu Długa 79. Część 
w końcu to całkowicie nowe projekty, nawią-
zujące ściśle do historycznych form wystroju, 
wykonane w trakcie odbudowy Głównego Mia-
sta w latach 50. XX w. Nawet lwy strzegące 
wejścia do Dworu Artusa pilnują go dopiero 
od 1883 r., kiedy to zostały tu przeniesione 
z rozebranej Bramy Świętego Jakuba.

Spora część przedproży znajduje się 
w niezbyt dobrym stanie i wymaga pilnych 
interwencji budowlano-konserwatorskich. 
Utrzymanie zabytku w należytym stanie jest 
obowiązkiem jego właściciela.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz
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C hciałbym zapoznać Państwa ze zmianami ustawy Prawo budow-
lane w okresie od 1 stycznia do października 2022 r. W poprzed-
nim odcinku wyraziłem pogląd, że zmiany wyhamowały, ale było 

to niestety tylko chwilowe wyhamowanie. Prawo budowlane jest jednym 
z aktów prawnych w randze ustawy najczęściej poddawanym zmianom. 
Wziąwszy pod uwagę fakt, iż ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. weszła w życie 1 stycznia 1995 roku, a do chwili obecnej była 
nowelizowana ok. 150 razy, co daje średnio ok. 6 nowelizacji rocznie.

Przechodząc do zmian w rozważanym okresie br., odnotować należy, 
iż zmiany te zostały wprowadzone pięcioma ustawami, a mianowicie:
1.  Ustawą z  dnia 17 grudnia 2021  r. o  zmianie niektórych ustaw 

w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022, poz. 88), która weszła 
w życie 26.01.2022. 

2.  Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 1557), która weszła 
w życie 10.08.2022 z wyjątkami.

3.  Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, 
poz. 1768), która weszła w życie 24.08.2022, a art. 4 tejże wszedł 
w życie 21.09.2022.

4.  Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 1783), która 
weszła w życie 9.09.2022.

5.  Ustawą z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyj-
nego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. z 2022, poz. 1846), 
która weszła w życie 2.10.2022. 

I tak w art. 1 ustawy wymienionej w pkcie 1 – dodano w art. 29 ust. 1 Prawa 
budowlanego, tj. w katalogu obiektów wymagających zgłoszenia pkt 31 
w brzmieniu: stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 
1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 
3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Ogólnie analizując akt prawny wymieniony w pkcie 2, stwierdzić 
trzeba, iż składa się on z 9 art. poświęconych różnej problematyce, 
a mianowicie:
Art. 1. Zmianom w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: 
w 44. pktach zawarto blisko 100 zapisów w szczegółowych przepisach.
Art. 2. Zmianom w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej.
Art. 3. Zmianom w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Art. 4. Ważności decyzji o wpisie do centralnego rejestru. 
Art. 5. Dziennikowi budowy.
Art. 6. Książce obiektu budowlanego.
Art. 7. Kadencji okręgowych zjazdów izby okręgowych izb architektów 
oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa. 
Art. 8. Dotychczasowym przepisom wykonawczym.
Art. 9. Wejściu w życie poszczególnych przepisów ustawy.
Generalnie rzecz biorąc, ustawa w całości koncentruje się na informa-
tyzacji procedur wchodzących w skład procesu budowlanego, począw-
szy od uzyskiwania uprawnień budowlanych (e-CRUB – weszło w życie 
1.08.22), poprzez portal e-Budownictwo (wszedł w życie 10.08.22), pro-
wadzenie dziennika budowy (EDB – wejdzie w życie 27.01.23), a skoń-
czywszy na prowadzeniu książki obiektu budowlanego (c-KOB – wchodzi 
w życie 1.01.23). Narzędzia te udostępniane są uczestnikom procesu 
budowlanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, 
obsługujący Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przepisy zawarte w ustawie zmieniającej z dnia 7 lipca 2022 r. (patrz 
pkt 2) wchodzą w życie w czterech terminach, tj. 1 sierpnia 2022 r., 
10 sierpnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. i 27 stycznia 2023 r., przy czym 
dzieląc je umownie na zmiany „porządkowe” i „ważne” w celu łatwiej-
szego posługiwania się tekstem ustawy, gros zmian porządkowych 
weszło w życie już 1 i 10 sierpnia 2022 r.

W art. 4 ustawy wymienionej w pkcie 3 wprowadzono dodatkowy 
zapis w art. 29 Prawa budowlanego, po ust. 5, w postaci ust. 5a o treści: 
Jeżeli wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1-4, 
wymaga uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
-budowlanych, o której mowa w art. 9, inwestor występuje z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W związku z nowelizacją ustawy o drogach publicznych (patrz pkt 4) 
wprowadzono zmiany w art. 30 ust. 4a i 4aa, art. 33 ust 2 i art. 57 ust. 1 
Prawa budowlanego, wymagające dodatkowych dokumentów na etapie 
procedur wynikających z ww. art.; są to:
1)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa 

w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych, albo jego kopię, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym 
mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo jego kopię albo 

2)  oświadczenie zarządcy drogi, że nie ubiega się i nie będzie się ubie-
gał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii 
Europejskiej.

Z kolei w art. 19 ustawy wymienionej w pkcie 5 pojawiają się zmiany 
w Prawie budowlanym, gdzie wprowadza się nowe pojęcie „droga kole-
jowa” zamiast „linia kolejowa”. To nowe pojęcie pojawia się w art. 3 pkt 
3a, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d i art. 82 ust. 3 pkt 3aa Prawa budowlanego.

Wracając do ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (patrz pkt 2), chciałbym 
w tym odcinku zwrócić uwagę Państwa na, moim zdaniem, najważniejsze 
z nich, a mianowicie:
1. Od 10.8.22 r. Wymogu w zakresie przedkładania zaświadczenia, 

o którym mowa w ust. 7 art. 12 Pb, nie stosuje się w stosunku 
do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających 
uprawnienia budowlane (art. 12 ust. 7a).

2. Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grud-
nia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót 
budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Mini-
stra Obrony Narodowej.

3. Od 10.08.22 pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie 
obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23, które 
są wymagane dla takiego obiektu. Nie zwalnia to z obowiązków, 
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a i art. 57 ust. 1 pkt 4 
lit. a Prawa budowlanego.

4. Do dnia 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowla-
nego mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 
w brzmieniu dotychczasowym.

5. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył 
książkę obiektu budowlanego po staremu, zakłada do dnia 31 
grudnia 2026 r. dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego 
w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

W następnym odcinku naszego cyklu zamierzam przedstawić Pań-
stwu szereg szczegółowych zmian wynikających z ustawy z 7  lipca 
2022 r. Niestety, prawdopodobnie nie będą to ostatnie zmiany w bieżącym 
roku, gdyż w związku z przewidywaną nowelizacją ustawy o efektywności 
energetycznej budynków zostaną także wprowadzone zmiany w ustawie 
Prawo budowlane. Na łamach „Pomorskiego Inżyniera” postaram się 
Państwa o nich informować.

Kontynuujemy omawianie zmian w prawie budowlanym. Autorem komentarzy jest wieloletni wykła-
dowca szkoleń organizowanych przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, inżynier 
Krzysztof Użarowski.

NOWE PRAWO BUDOWLANE, CZ. 10
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S tan faktyczny wskazujemy na podstawie 
wyroku sygn. akt I Aga 50/19, wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 

16.07.2020 r. Powodem w sprawie było biuro 
projektowe X, które pokryło koszty wykonawcy 
robót budowlanych, a następnie dochodziło 
ich zwrotu z obowiązkowego ubezpieczenia OC 
inżyniera budownictwa, wskazując na błąd 
projektanta – podwykonawcy biura projek-
towego. Pozwanym była Ergo Hestia, która 
w postępowaniu likwidacyjnym uznała odpo-
wiedzialność projektanta za powstały błąd 
i pokryła koszty będące jego następstwem. 
Ergo Hestia nie uwzględniła jednak innych 
roszczeń zgłoszonych przez powoda, wskazu-
jąc, że nie pozostają w związku z zaistniałym 
błędem.

We wrześniu 2013 r. kierownik robót sani-
tarnych z ramienia wykonawcy robót poin-
formował projektanta K.B. o  konieczności 
weryfikacji średnic rurociągów chłodniczych 
Cu 28 na Cu 32 oraz Cu 16 na Cu 19 dla syste-
mów VRV. Projektant przekazał nowe rozwią-
zanie zamienne związane ze zmianą średnic 
rur chłodniczych. Zmiany dotyczyły nie tyko 
średnic, lecz także umiejscowienia jednostek 
klimatyzacji, pionów, dołożenia nowych jedno-
stek. Do tego czasu wykonano 20% segmentu C 
całej inwestycji. Wykonawca robót nie dokonał 
zakupu materiału od razu na całą inwestycję, 
ale dokupował go na bieżąco w zależności od 
potrzeb. W październiku 2013 r. wykonawca 
zgłosił rozpoczęcie prac związanych ze zmianą 
rurociągów zgodnie z nowymi doborami pro-
jektowymi, a inspektor nadzoru potwierdził, że 
wykonawca przygotował w formie kosztorysu 
różnicowego wzrost kosztów montażu instala-
cji chłodniczych dla nowych doborów średnic 
rurociągów.

W  grudniu 2013  r. wykonawca robót 
skierował do biura projektowego roszczenie 
o odszkodowanie w kwocie 185 186 zł. Biuro 
projektowe uznało roszczenie i  przelało 
żądaną kwotę w lutym 2014 r. Podwykonawca 
biura projektowego – branżysta B. K. był ubez-
pieczony w Ergo Hestii na podstawie Gene-
ralnej Umowy OC Inżynierów Budownictwa. 
Powód zgłosił szkodę wysokości 185 186 zł do 
Ergo Hestii, która przyznała odszkodowanie 
w kwocie 15 966,41 zł. Różnicę tej kwoty biuro 
projektowe dochodziło na drodze sądowej od 
Ergo Hestii. W I instancji sąd uznał roszczenia 
biura projektowego, jednakże w II  instancji – 

po złożeniu apelacji przez Ergo Hestię – rosz-
czenia powoda zostały oddalone i został on 
zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych. 
Poniżej publikujemy fragmenty uzasadnienia 
wyroku: 

„W  przedmiotowej sprawie powódka 
udowodniła, że wykonawca robót na sku-
tek wady projektu polegającej na doborze 
przez projektanta (podwykonawcę powódki) 
zbyt małych średnic rur w  zaprojektowa-
nej instancji chłodniczej  – poniósł koszty 
związane z demontażem wadliwej instala-
cji, wykonanej do dnia 25 września 2013 r. 
w segmencie C, w oparciu o pierwotny projekt, 
koszty związane z ponownym montażem tego 
odcinka instalacji oraz koszty zakupionych 
do tego czasu i niemożliwych do odzyska-
nia materiałów (pozostałe materiały odzy-
skane po zdemontowaniu mogły być użyte 
do wykonania dalszych prac, wykonywanych 
już według poprawionego projektu). Według 
wyliczeń biegłej łączna suma tych kosztów 
wyniosła 10 534,53 zł i kwota ta wyznacza 
zakres odpowiedzialności odszkodowaw-
czej pozwanego. Natomiast powódka nie 
udowodniła, że wykonawca robót poniósł 
szkodę obejmującą również zwiększony koszt 
inwestycji i tym samym utracił spodziewane 
korzyści z  zawartego z  inwestorem kon-
traktu (lucrum cessans) (bądź też uzyskał 
korzyści mniejsze, niż zakładał), a to na niej 
ciążył obowiązek w  tym zakresie, zgodnie 
z regułą wynikającą z art. 6 k.c. Twierdzenie 
powódki w tym zakresie opiera się jedynie 
na nocie obciążeniowej wystawionej przez 
wykonawcę robót i przesłanym jej wraz z tą 

ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT
Z TYTUŁU BŁĘDU PROJEKTOWEGO
W niniejszym artykule opisujemy przypadek wzrostu kosz-
tów realizacji inwestycji wynikłej z błędu projektowego 
oraz przypadek niezasadnych koszów zgłaszanych do 
obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa.
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Maria Tomaszewska-Pestka

notą kosztorysie różnicowym. W aktach brak 
jest natomiast umowy łączącej wykonawcę 
z  inwestorem, z  której  – tak jak twierdzi 
powód  – wynikałby ryczałtowy charakter 
umówionego wynagrodzenia, a tylko w takim 
wypadku można byłoby uznać, że na skutek 
zwiększonego zakresu robót instalacyjnych 
i droższych materiałów do wykonania insta-
lacji chłodniczej (w oparciu o nowy projekt) – 
wykonawca poniósł szkodę wyrażającą się 
w wyższych kosztach zrealizowania jego prac 
przy niezmienionym wynagrodzeniu. Rację 
ma skarżący, że co do zasady – koszty inwe-
stycyjne, które powstały na skutek zmiany 
rozwiązań projektowych – obciążają inwe-
stora. Jak słusznie wskazano w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 9 października 2014 r. 
(I CSK 568/13, LEX), konstrukcja wynagro-
dzenia ryczałtowego nie wyklucza żądania 
przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę 
robót budowlanych) wynagrodzenia za prace 
nieobjęte umową. Wykonanie prac dodatko-
wych, stanowiących korzyść majątkową dla 
zamawiającego (inwestora) bez dokonania 
zmiany umowy umożliwia żądanie zapłaty 
za wykonane roboty na podstawie przepisów 
o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tylko w przy-
padku braku możliwości aneksowania umowy 
inwestora z wykonawcą, przy założeniu, że 
umówione między nimi wynagrodzenie miało 
charakter ryczałtowy – zwiększone koszty 
realizacji robót poniesione przez wykonawcę 
(koszty inwestycyjne), należałoby uznać jako 
szkodę, za którą odpowiadałby pozwany, jako 
ubezpieczyciel sprawcy (autora wadliwego 
projektu). Te istotne dla rozstrzygnięcia 
sprawy okoliczności nie zostały natomiast 
w rozpoznawanej sprawie przez stronę powo-
dową wykazane. (…) W tym stanie rzeczy Sąd 
Apelacyjny zmienił wyrok w zaskarżonej czę-
ści, oddalając powództwo również w zakresie 
kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy, uzna-
jąc, że kwota wypłacona przez pozwanego 
w toku postępowania likwidacyjnego w pełni 
zrekompensowała szkodę, za którą odpowie-
dzialność ponosi pozwany”.

Podsumowanie:
Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa 
obejmuje szkody wynikłe z błędów w wyko-
nywaniu czynności zawodowych objętych 
ubezpieczeniem, m.in. z projektowania. Ubez-
pieczyciel w  postępowaniu likwidacyjnym 
weryfikuje zasadność dochodzonych roszczeń, 
a w przypadku jej braku odmawia ich uznania. 
Warto pamiętać, że osoba, która uważa się za 
poszkodowanego, może zgłaszać roszczenia 
bezpośrednio do ubezpieczonego inżyniera 
budownictwa, dlatego tak ważna jest współ-
praca ubezpieczonego z ubezpieczycielem dla 
odparcia niezasadnych roszczeń.

maria tomaszewska-Pestka
agencja wyŁączna ergo Hestii

mtP@ubezPieczeniadlainzynierow.Pl
www.ubezPieczeniadlainzynierow.Pl
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W poprzednim numerze omawiałem istotne zagadnienie odbioru lokalu, 
w świetle przepisów obowiązującej od 1 lipca 2022 roku ustawy z dnia 
20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, 
zwanej często „nową ustawą deweloperską” (i tak ją będziemy w tym 
artykule nazywać). Wypada poruszyć jeszcze kilka istotnych aspektów 
tej regulacji. Komentarz mecenasa Piotra Zielińskiego.

W jakich sytuacjach znajduje zastosowanie nowa ustawa deweloperska, 
w tym postanowienia dotyczące odbioru, w których istotną rolę mogą 
odgrywać rzeczoznawcy budowlani?
Tu trzeba być uważnym, bo ustawa niestety gmatwa i tworzy rozmaite 
scenariusze, generalnie uzależniając swe obowiązywanie i  jego zakres 
od tego, z  jakim podmiotem mamy do czynienia w ramach transakcji. 
Jeśli chodzi o podmioty, możliwe są co do zasady następujące sytuacje:
•	 umowy pomiędzy deweloperem, a nabywcą;
•	 umowy pomiędzy innym przedsiębiorcą niż deweloper a nabywcą.
W pierwszym przypadku, aby mówić o możliwości zastosowania ustawy, 
jedną ze stron musi być deweloper, czyli podmiot, który realizuje przedsię-
wzięcie deweloperskie. Przedsięwzięciem deweloperskim jest cały proces 
powstawania inwestycji, od jej przygotowania i znalezienia nabywców, 
przez budowę i oddanie do eksploatacji, po sprzedaż produktów nabyw-
com. Nabywcą, według ustawy, jest osoba fizyczna, która w celu niezwią-
zanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zawiera określonego 
rodzaju umowy z deweloperem. Co warte podkreślenia, nabywca może 
prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową; ważne jest, aby zawie-
rał umowę z deweloperem w celu niezwiązanym z nią.
Jakiego rodzaju umowy są objęte ochroną z ustawy?
Generalnie cała ustawa znajduje zastosowanie do zawieranych pomiędzy 
deweloperem a nabywcą umów o wybudowanie lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego oraz przeniesienie własności tych nieruchomości 
po wybudowaniu (umowy zawierane przed budową lub w trakcie budowy). 
Co istotne, nowa ustawa deweloperska znajdzie zastosowanie również, 
jeśli nabywany jest lokal użytkowy (garaż, miejsce parkingowe, komórka 
lokatorska) lub udział w nim od dewelopera, o ile nabywamy je wraz 
z lokalem mieszkalnym lub domem jednorodzinnym, i powstały one 
w ramach tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego.
Jeśli przedmiotem nabycia jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny 
gotowy, już oddany do eksploatacji, wtedy zastosowanie znajdzie tylko 
część ustawy, dotycząca:
•	 informacji o inwestycji, które deweloper jest obowiązany przekazać;
•	 umowy rezerwacyjnej;
•	 odbioru lokalu od dewelopera.
Tutaj również ustawa znajdzie zastosowanie do nabywanych łącznie lokali 
użytkowych oraz ich części.

W drugim przypadku, co stanowi istotne novum, ustawa znajdzie 
zastosowanie, nawet gdy sprzedawcą nie jest deweloper, ale nabywca 
kupuje gotowe lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne oraz wraz 
nimi lokale użytkowe, które powstały w ramach przedsięwzięcia dewelo-
perskiego. Chodzi tu o spotykaną nieraz praktykę, kiedy deweloper całe 
gotowe osiedle sprzedaje innej spółce, która zajmuje się sprzedażą na 
rynku, lub jakiś przedsiębiorca nabywa lokale, aby później z zyskiem je 
odsprzedać na rynku indywidualnym klientom (tzw. flipperzy). Pierwsze 
zbycie na rzecz nabywcy (przypominam, osobie fizycznej nabywającej na 
cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową) podlega 
ustawie w zakresie regulacji dotyczących:
•	 umowy rezerwacyjnej;
•	 odbioru lokalu od dewelopera.
Pozostaje jeszcze pytanie, czy nowa ustawa znajdzie zastosowanie do 
przedsięwzięć deweloperskich rozpoczętych przed 1 lipca 2022 roku.
Przedsięwzięcie deweloperskie nie będzie podlegać regulacjom nowej 
ustawy deweloperskiej, w tym dotyczących odbioru lokalu, jeśli roz-

poczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 roku. Rozpo-
częcie sprzedaży to nie zawarcie pierwszej umowy deweloperskiej lub 
sprzedaż pierwszego lokalu mieszkalnego nabywcy; wystarczy podanie 
do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania 
i gotowości do sprzedaży. W praktyce, aby pozostać pod rządami starej 
ustawy, deweloperzy dość powszechnie starali się zawrzeć choć jedną 
umowę deweloperską z nabywcą przed dniem 1 lipca 2022 roku. Należy 
jednak podkreślić, że przedsięwzięcie deweloperskie musi zostać zreali-
zowane w dwa lata, albowiem po tym okresie nowa ustawa zacznie już 
obowiązywać dla danego przedsięwzięcia.
Jaki jest powód takiego działania ze strony deweloperów?
Jak już wspominałem, wejście w życie ustawy i jej obowiązywanie dla 
danego przedsięwzięcia deweloperskiego w  praktyce oznacza szereg 
nowych uprawnień dla nabywcy, w tym wzmożoną ochronę przy odbiorze, 
ale po stronie dewelopera oznacza obowiązek odprowadzenia składki na 
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Nie są to małe kwoty. Jeśli deweloper 
chce otrzymywać wypłaty z rachunku powierniczego po zakończonych 
etapach, składka wynosi 1% ceny mieszkania, a jeśli chciałby otrzymać 
jedną wypłatę po przeniesieniu własności lokalu na nabywcę – 0,1% ceny 
mieszkania. Chodziło więc deweloperom również o zaoszczędzenie kosztów.
Czy ta taktyka okaże się skuteczna?
Myślę, że spowolnienie gospodarcze, które istotnie odbija się również na 
rynku deweloperskim, głównie z uwagi na rosnące utrudnienia w dostępie 
nabywców do finansowania bankowego, może powodować, że większość 
deweloperów rozpocznie inwestycje pod rządami starej ustawy, a będzie 
kończyć je w reżimie nowej ustawy deweloperskiej, a to z tej prostej przy-
czyny – że nie uda się przenieść własności lokali do 1 lipca 2024 roku.
Co to oznacza dla deweloperów i nabywców?
Może wytworzyć się pewien galimatias; po pierwsze w pewnym momencie 
w czasie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i w czasie obowią-
zywania umów deweloperskich zmieniają się istotnie zasady gry. Dewe-
loper musi dostosować się do nowej ustawy w czasie trwania umowy 
deweloperskiej, często już po uzyskaniu części środków za realizowane 
lokale. Zapewne konieczne będzie dostosowanie umów rezerwacyjnych 
i umów deweloperskich do nowych przepisów, już po ich zawarciu. Czę-
sto w praktyce rodzi to szereg problemów, na które nie ma rozwiązań 
w ustawie. W sytuacji rynku, który jest pod tak dużą presją, nie ułatwia 
to prowadzenia działalności przez deweloperów ani nie wzmaga poczucia 
bezpieczeństwa u nabywców.
Jak sytuacja na rynku może się odbić na obowiązywaniu nowej ustawy 
deweloperskiej?
Jak starałem się pokazać, ustawa wzmaga ochronę nabywców, nakłada 
szereg obowiązków na deweloperów, zwiększa koszty ich działalności. 
Słychać z jednej strony argumenty o wysokich marżach deweloperów, które 
mają rzekomo pozwalać pokryć te koszty. Należy jednak przyjmować, że 
bazują one na szczegółowych danych deweloperów publicznie dostępnych, 
czyli dużych spółek giełdowych, a ta branża jest mocno zdywersyfikowana, 
nie brakuje stosunkowo niedużych firm rodzinnych. Trzeba też pamiętać, że 
ustawa bazowała na sytuacji rynkowej, kiedy branża produkowała pełną 
parą. Trudno ocenić, jak przepisy ustawy zadziałają w sytuacji spowolnienia 
gospodarczego. Z jednej strony dobrze byłoby, gdyby wzmożona ochrona 
nabywców, w tym Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, były skutecznym 
narzędziem na wypadek nierealizowania inwestycji w terminie, a nawet 
upadłości deweloperów, które zapewne będą zdarzać się częściej, z przy-
czyn ogólnorynkowych. Tylko trudno powiedzieć, ile przedsięwzięć podlega 
jej regulacjom. Z drugiej strony: czy bardziej restrykcyjne regulacje nie 
utrudnią jeszcze bardziej i tak już bardzo trudnej sytuacji?
Czyli można, powiedzieć, że czas pokaże?
Myślę, że należy się spodziewać kolejnego podejścia do tej regulacji za 
jakiś czas, kiedy widmo jej bardzo powszechnego wejścia w życie zacznie 
się mocno rysować, a z drugiej strony rynek przyjmie dość mocno spo-
dziewany przez ekspertów cios spowolnienia koniunktury.

PROBLEMY PRAWNE. NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – DALSZE UWAGI



2 7

A K T UA LNOŚC I

BUDOWA DROGI WODNEJ 
ŁĄCZĄCEJ ZALEW WIŚLANY 
Z ZATOKĄ GDAŃSKĄ
Rozpoczęte w 2019 r. prace na Mierzei Wiślanej 
przebiegają zgodnie z harmonogramem i jeśli 
w kolejnych miesiącach nie wydarzy się nic, co 
wpłynie na ich porządek, w przyszłym roku wody 
Zatoki Gdańskiej połączą się z wodami Zalewu 
Wiślanego.

Str. 3–5
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PĘTLA ŻUŁAWSKA – 
PŁYWAJ, ZWIEDZAJ, 
ODPOCZYWAJ
Żuławy – ich płaski i na pierwszy rzut oka 
jednostajny krajobraz kryje w sobie ogromne 
bogactwo natury i niespotykane nigdzie indziej 
obiekty historyczne. Dzisiaj to doskonałe miejsce dla 
turystyki wodnej, chętnie odwiedzane przez żeglarzy, 
na których czeka ponad 300 km szlaków wodnych.

Str. 6–8

LATARNIE MORSKIE  
W POLSCE
Od Świnoujścia do Krynicy Morskiej rozciąga 
się polskie wybrzeże Bałtyku. Oznacza go 
kilkanaście wielkich latarni morskich, które 
nierzadko są ciekawymi przykładami sztuki 
budowlanej. Na czoło wybija się latarnia 
w Świnoujściu – największy tego typu zabytek 
na świecie. 

Str. 19–21

CZYTAJ NA STR. 10–13
ŚWIAT W KONTENERACH

FOT. DCT GDAŃSK

DCT Gdańsk – największy terminal kontenerowy na Bałtyku i jedyny w regionie, zdolny do 
przyjmowania największych statków kontenerowych na świecie. Przy nabrzeżu kontenerowiec 
COSCO SHIPPING, długość statku 400 m, szerokość 58,6 m, ładowność 21 237 TEU.

K W A R T A L N I K

T Y L K O
w wersji elektronicznej

Zgodnie z  decyzją podjętą przez POIIB wydanie kwartalnika 
PI 4/2022, które ukaże się w grudniu br., będzie ostatnim wydaniem 
tego czasopisma w wersji papierowej.

Począwszy od wydania PI 1/2023, które ukaże się w marcu 2023 r., kwar-
talnik ten będzie się ukazywał tylko w wersji elektronicznej.

Jeśli chcesz otrzymywać to czasopismo na swój adres mailowy, 
a jeszcze swojego adresu mailowego nie udostępniłeś POIIB, zrób 
to, zapisując się do newslettera na stronie https://pom.piib.org.pl/. 

Można też pobrać wersję elektroniczną – bezpośrednio z naszej strony 
lub po zalogowaniu się do Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa: https://portal.piib.org.pl/ w sekcji Czasopisma, publikacje 
i materiały/Biuletyn OIIB.

Rada Programowa „Pomorskiego Inżyniera”



C IEK AWOS TK I

NIE TYLKO NEPTUN
Fontanna z posągiem boga mórz, uzbrojonego w trójząb, jest jednym z najbardziej wyrazistych 
symboli Gdańska. Nie jest jednak jedyną fontanną. Pan inżynier Andrzej Chudziak, projektant 
z biura Transprojekt, przedstawia historię gdańskich fontann.
– Jakby nie opisywać fontann Gdańska, to tej z posągiem Neptuna nie 
można pominąć – od kiedy działa?
– Pierwsze uruchomienie fontanny nastąpiło w marcu 1634 r. tam, 
gdzie stoi do dziś, czyli na ul. Długi Targ. Początkowo była czynna 
od Wielkanocy do 29 września, po dwie godziny w niedzielę, wtorki 
i czwartki. To najstarsza i najpiękniejsza fontanna, jednocześnie ikona 
Gdańska. Powstała z inicjatywy burmistrza Bartłomieja Schachmanna 
i Rady Miejskiej. Prace nad nią trwały w latach 1606–1615. Projekt figury 
Neptuna stworzył architekt i rzeźbiarz Abraham van den Blocke, zaś 
model figury – Flamand Piotr Husen. Rzeźba została odlana w brązie 
w 1612 r., w miejskiej odlewni w Gdańsku z formy ludwisarza Gerdta 
Benninga. Przez 12 lat figura stała w zbrojowni, bo miała złoty kolor, 
co mogło spowodować dla Gdańska dodatkowe podatki. Dlatego przed 
montażem fontanny figura została pomalowana na kolor malachitowy. 
W 1633 r. mistrz murarski Reinhold de Clerk wymurował fundament, 
a rzeźbiarz Wilhelm Richter zmontował fontannę. W 1634 r. otoczono ją 
żelazną kratą. Instalacje wodne zamontował Ottmar von Wettner, nowy 
układ zasilania wodą opracował Adam Wijbe. Zbiorniki umieszczono na 
poddaszu Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa. Inauguracja odbyła 
się 23 marca tegoż roku, jednak odręczna notatka, prawdopodobnie 
Jana Monety, podaje 26 marca – kiedy „po raz pierwszy wodą trysnęła 
z okazji triumfu i święta zwycięstwa króla Władysława IV” (uwolnienie 
Smoleńska od oblężenia rosyjskiego).

– Czy ta fontanna dotrwała bez zmian do II wojny światowej?
– W latach 1757–1761 Jan Karol Stender wykonał nowe fragmenty basenu 
i trzonu, a mistrz kowalski Jakub Barren uzupełnił i odnowił zniszczoną 
kratę, dodając orły polskie i herby Gdańska. Fontanna otrzymała wtedy 
bogato zdobiony styl rokokowy. W 1927 r. fontannę poddano renowacji. 
W 1936 r. usunięto orły. W czasie II wojny światowej fontanna uległa 
uszkodzeniu. Została zdemontowana i wywieziona pod Bytów, 
a czaszę i podstawę zamurowano cegłami. Została odrestauro-
wana i ponownie uruchomiona 22 lipca 1954 r. Nowy trzon, 
według projektu Tadeusza Godziszewskiego, wykonał 
Zacheusz Pypeć, nowy trójząb – Stanisław Goździelew-
ski, elementy ogrodzenia oraz orły i herby odtworzył 
Stanisław Nowakowski.

– Czy forma tego zabytku z lat 50. XX w. pozostała niezmienna 
do dziś?
– W latach 2011–2012 została generalnie wyremonto-
wana, z przywróceniem pierwotnej kolorystyki cza-
szy. Fontanna pracuje w zamkniętym obiegu wody 
z systemem filtracji opartym na filtrze żwirowym. 
Pod względem bakteriologicznym woda uzdat-
niana jest lampami UV. System technologiczny 
fontanny został też zmodernizowany w 2012 r.

– Czy na obrzeżu starego 
Gdańska mamy inne fontanny 
powstałe jeszcze przed II wojną?
– Są dwa takie obiekty. Pierw-
szy z nich to fontanna Jaśkowa 
Dolina, wzniesiona podczas prze-
budowy rynku wrzeszczańskiego 
w  1909 r. Mieści się u  zbiegu 
ulic Grunwaldzkiej i  Jaśkowej 
Doliny. Stanowi część zabytko-
wej kompozycji urbanistyczno-
-architektonicznej, zamykającej 
południowo-wschodni bok pro-
stokątnego skweru wzdłuż ul. 
Grunwaldzkiej, pomiędzy ul. Jaś-
kowa Dolina a ul. Partyzantów. 
Autora projektu i wykonawcy nie 
udało się ustalić. Dno basenu 
jest z  betonu, a  kamieniarka 
z trawertynu. Od strony skweru 
posiada dekoracyjną ścianę 
z kamienną ławką z grupkami 
rzeźbiarskimi, wieńczącą część 
centralną. Front fontanny od 
ul. Jaśkowa Dolina jest bogato 
rzeźbiony, trójczłonowy z wyższą 
i rozbudowaną częścią centralną, wyposażony w elementy tryskające 
wodą (dysze: trzy zasłonięte muszlami i dwie z pysków delfinów). Woda 
wypływa z tryskaczy do czaszy w kształcie muszli, z której przelewa się 

do pięciobocznego basenu. Fontanna pracuje w obiegu otwartym, woda 
spływa do kanalizacji deszczowej.

Od 1933 r. działa fontanna Grenadierów, umiejscowiona na Starym 
Przedmieściu, na chodniku u zbiegu ulic Świętej Trójcy i Okopowej. 
Jej autorem był architekt Geo Jercke. Kamieniarka wykonana jest 
z trawertynu. To dwa kamienne prostopadłościany: jeden niski 
i szeroki, w który wniknął drugi – wysoki i smukły. Od frontu przy-
lega półkolisty, niski, ale stosunkowo głęboki basen. Wylewka 

usytuowana jest w ścianie wysokiego prostopadłościanu. Dno 
basenu ułożone jest z płyt kamiennych. Fontanna pracuje w obiegu 
otwartym, woda spływa do kanalizacji deszczowej. Fontannę 

ufundowała Karolina von Manstein z domu Puttkamer dla upa-
miętnienia 5. Regimentu Grenadierów Fryderyka I. Wacław 

Rasnowski, znany gdański konserwator zabytków, 
uważa, że pomnik powstał z pobudek romantycz-
nych. Hrabianka była już w tym czasie mężatką, ale 

fontannę wiąże się z jakąś postacią z kręgu grenadierów.

rozmawiaŁ maciej bogdanowicz
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Fontanna Grenadierów

FO
T. D

O
M

EN
A

 P
U

B
LIC

ZN
A

Fontanna Jaśkowa Dolina

Fontanna Neptuna  FOT. DOMENA PUBLICZNA
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