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Przedmiot Studium i cel opracowania:
Przedmiotem podjętego studium jest analiza sytuacji parkingowej na Wyspie
Sobieszewskiej.
Studium zostało podzielone na dwie zasadnicze części: pierwszą – analityczną,
przygotowaną przez Zespół Komunikacji, Zespół Urbanistyczny Port oraz Zespół
Programowania Urbanistycznego Biura Rozwoju Gdańska, drugą – projektową
przygotowaną przez Zespół Urbanistyczny Port.
Celem opracowania jest przeprowadzenie wnikliwej analizy stanu istniejącego by
zdiagnozować potrzeby parkingowe obszaru oraz zweryfikować zapisy w
obowiązujących planach miejscowych i wskazać lokalizacje parkingów, które
zapewnią odpowiednią ilość miejsc postojowych.
ZałoŜeniem nadrzędnym w niniejszym opracowaniu przy planowaniu nowych
parkingów na Wyspie Sobieszewskiej jest ochrona ekologicznego charakteru Wyspy,
która leŜy w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ponad to fragmenty zachodni i
wschodni Wyspy Sobieszewskiej połoŜone są w granicach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” i wymagają szczególnej ochrony
(szczegółowo w p.2.2. Uwarunkowania przyrodnicze).
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CZĘŚĆ I
ANALITYCZNA

Analizy ogólne:
1.1. Obszar objęty studium
Początkowo analizą objęto całą Wyspę Sobieszewską, jednak w skutek wstępnych
badań i inwentaryzacji ograniczono obszar do pasa środkowego (terenów
zurbanizowanych) i pasa północnego (lasy i plaŜe), gdyŜ na tym obszarze
zauwaŜono problemy parkingowe. Silne zapotrzebowanie na nowe miejsca
postojowe wywołane jest duŜym zainteresowaniem turystycznym tą częścią Wyspy.
Natomiast część południowa, o charakterze rolnym, słabo zurbanizowana i mająca
utrudniony dostęp do morza ze względu na odległość, nie wykazuje braków z
zakresu parkingów.
Eliminacja w studium południowego fragmentu Wyspy pozostawiła do analizy obszar
o powierzchni 1465 ha, ograniczony od południa kanałem melioracyjnym „Młynówka”
i Martwą Wisłą, a od północy brzegiem morza.
Delimitację obszaru pokazano na slajdzie nr 4 w załączonej prezentacji.
1.2. Diagnoza stanu istniejącego
Obszar poddany analizie zamieszkany jest przez ponad 3 tys. osób. Koncentracja
zabudowy występuje głównie w rejonie zachodnim (Sobieszewo, Górki Wschodnie)
oraz wschodnim (Wieniec, Komary, Świbno). Dominującą formą zabudowy
mieszkaniowej na Wyspie Sobieszewskiej są wolnostojące domy jednorodzinne stąd
mieszkańcy parkują na terenach własnych posesji i nie wpływają na poziom
zapotrzebowania parkingowego.
Koncentracja zabudowy w tych rejonach pokrywa się takŜe z intensywnością
występowania usług związanych z turystyką. Analiza wielkości bazy turystycznej
wykazała 3770 miejsc noclegowych skumulowanych głównie w Sobieszewie, Wieńcu
i w Komarach (slajd nr 4).
Na Wyspie są zlokalizowane dwie plaŜe strzeŜone, jedna o zasięgu 200 m dł.
nabrzeŜa w rejonie ul. Falowej, druga – 100 m dł. nabrzeŜa – w rejonie ul. Lazurowej.
Z racji swojego połoŜenia Wyspa Sobieszewska ma znacznie ograniczoną
dostępność kołową. Obecnie funkcjonują trzy przeprawy:
1 – od strony Gdańska, przez Pruszcz Gdański i Martwą Wisłę mostem pontonowym,
2 – od strony Mikoszewa, przez Wisłę Przekop, promem w Świbnie,
3 – od strony Pruszcza Gdańskiego, przez Martwą Wisłę, drogą przez śluzę w
Przegalinie.
W dniu 13 lipca zbadano intensywność ruchu na poszczególnych przeprawach (slajd
nr 5). Badanie wykazało, iŜ najbardziej obciąŜoną przeprawą jest most pontonowy w
godzinach przedpołudniowych w kierunku wjazdowym, a w godzinach
popołudniowych w kierunku wyjazdowym z Wyspy. Z promu w godzinach
południowych skorzystało dwa razy więcej samochodów w kierunku wyjazdowym niŜ
wjazdowym, co daje wniosek, Ŝe część ruchu na moście pontonowym to tranzyt
przez Wyspę w kierunku Mikoszewa. Natomiast przeprawa na śluzie ze względu na
ograniczenia jest najmniej obciąŜona, a podobny wynik w obu kierunkach pozwala na
wniosek, iŜ turyści nie korzystają z tej przeprawy (szczegółowo w opracowaniu
Zespołu Komunikacji pt.: Studium parkingowe Wyspy Sobieszewskiej).
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Przeprowadzona dokumentacja fotograficzna w czasie miesięcy wakacyjnych w
weekend oraz dni powszednie wykazała, iŜ podstawowy problem w kontekście
wzrostu zapotrzebowania na parkingi (szczególnie w czasie wakacji letnich i w
weekendy) stanowią turyści jednodniowi, co potwierdza równieŜ badanie
obciąŜenia przepraw na Wyspę. Dlatego w dalszej analizie zostają pominięci turyści
pobytowi ze względu na parkowanie w granicach ośrodków i hoteli. Pomija się teŜ
ruch związany z miejscami pracy, gdyŜ na zadanym obszarze nie istnieje Ŝaden
większy zakład pracy.
Zdjęcia załączone w prezentacji (slajd nr 7) pokazują sposoby parkowania turystów
jednodniowych, co ma negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego –
dewastację lasu i wydm oraz utrudnia poruszanie się z powodu tarasowania ulic.
1.3. Wyłonione obszary problemowe.
Zaobserwowane obciąŜenie parkującymi samochodami koncentrowało się głównie
przy istniejących dojściach pieszych do plaŜy oraz przy koncentracji usług, dlatego
ostatecznie wydzielono 10 rejonów problemowych w miejscach dziesięciu najczęściej
uŜytkowanych dojść do plaŜy (slajd nr 6 w załączonej prezentacji). Są to:
1. Rejon ul. Nadwiślańskiej (Ptasi Raj)
2. Rejon ul Sobieszewskiej
3. Rejon ul. Falowej i Radosnej
4. Rejon ul. Lazurowej
5. Rejon ul Astrowej i Turystycznej
6. Rejon ul. Begoniowej
7. Rejon ul Boguckiego
8. Rejon ul. Trałowej
9. Rejon ul. Wiosłowej
10. Rejon ul. Świbnieńskiej

Analizy szczegółowe stanu istniejącego:
1.4. Inwentaryzacja miejsc postojowych (z dnia 13.07.08).
W związku z załoŜoną hipotezą, iŜ to turyści jednodniowy generują zapotrzebowanie
na miejsca postojowe na Wyspie Sobieszewskiej, dla inwentaryzacji wybrano dzień
świąteczny – niedzielę, w którą większość mieszkańców Trójmiasta wypoczywa.
Inwentaryzację przeprowadzono w trzech aspektach:
• zdiagnozowania liczby parkujących samochodów,
• zdiagnozowania liczby turystów korzystających z plaŜy,
• przeprowadzenia wśród turystów odpowiednio skonstruowanej ankiety, która
umoŜliwi lepsze poznanie potrzeb i pomysłów samych plaŜowiczów.
Inwentaryzację parkujących samochodów i plaŜowiczów przeprowadzono w
wytypowanych 10-ciu rejonach, natomiast ankieta została rozdana na plaŜach
strzeŜonych przy ul. Falowej oraz Lazurowej.
Wyniki liczbowe w poszczególnych rejonach przedstawia poniŜsza tabela.
Lp. lokalizacja
Ilość samochodów
Liczba plaŜowiczów
1 Rej. pętli przy ul.
60
25
Nadwiślańskiej
2 Rej. ul. Sobieszewskiej
56
140
3 Rej. ul. Falowej i Radosnej
359
1307
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4 Rej. ul. Lazurowej
5 Rej. ul. Astrowej i Turystycznej
6 Rej. ul. Begoniowej
7 Rej. Boguckiego
8 Rej. ul. Trałowej
9 Rej ul. Wiosłowa
10 Rej ul. Świbnieńska
RAZEM

186
8 (4 przy plaŜy)
21
11
27
0
57
785

650
35
100
30
200
?
?
2487

Nie zaobserwowano parkujących samochodów w rejonie nr 9 przy ul. Wiosłowej,
dlatego ten obszar zostaje pominięty w dalszej analizie.
Przedstawione wyniki to potrzeby istniejące z danego dnia, natomiast ze względu na
stan pogody (zachmurzenie) oraz moŜliwy wzrost turystyki jednodniowej na Wyspie
Sobieszewskiej stworzono prognozę zapotrzebowania uwzględniającą przyrost o
wskaźnik 1,5 (szczegóły w opracowaniu Zespołu Komunikacji pt.: Studium
parkingowe Wyspy Sobieszewskiej).
Prognozowane zapotrzebowanie wyniosło 1177 stanowisk.
Biorąc pod uwagę ilość miejsc urządzonych nieprywatnych (188 miejsc) określono
brak równy 989 stanowisk urządzonych.
1.5. Istniejące urządzone miejsca postojowe.
Na przedstawioną sumę miejsc postojowych składały się nie urządzone oraz
urządzone stanowiska postojowe. Urządzone miejsca postojowe dostępne na
Wyspie Sobieszewskiej moŜna podzielić na:
• urządzone miejsca postojowe płatne – na terenie ośrodków, posesji
prywatnych lub sezonowe płatne w ilości 240 mp
• miejsca parkingowe bezpłatne – zatoki przyuliczne w ilości 90 mp
• miejsca parkingowe bezpłatne – parking przed supersamem w ilości 20 mp
Razem 350 miejsc urządzonych, w tym 188 miejsc urządzonych nieprywatnych, czyli
miejskich, połoŜonych jedynie na obszarze centrum Sobieszewa. Są to nieliczne
zatoki przy ul. Falowej, Tęczowej i Turystycznej.
Na potrzeby dalszej analizy przyjęto liczbę urządzonych nieprywatnych miejsc
postojowych (czyli urządzonych na gruntach gminnych) w ilości 188 stanowisk.
1.6. Obraz Wyspy Sobieszewskiej w percepcji plaŜowiczów.
Trzecim elementem inwentaryzacji w dniu 13 lipca była sporządzona przez Zespół
Programowania Urbanistycznego ankieta. Rozdano 600 ankiet, na które
odpowiedziało 109 osób. Z ankiety wynika, Ŝe największe zapotrzebowanie na
miejsca postojowe powodują turyści jednodniowi przyjeŜdŜający z Gdańska, turyści
chcieliby aby parkingi znajdowały się jak najbliŜej plaŜy, nie popierają pomysłu
parkingów przesiadkowych (typu park&ride). NajwaŜniejszy wynik to fakt, iŜ ponad
90% turystów jednodniowych przyjeŜdŜa samochodami na Wyspę. Jest to
spowodowane słabym połączeniem autobusowym z Gdańskiem (2 linie i dwa
autobusy / h) oraz brakiem alternatywnych form komunikacji np.: rowerowej i wodnej
(tramwaj wodny).
Konstrukcja ankiety oraz szczegółowe wnioski są dostępne w opracowaniu Zespołu
Programowania Urbanistycznego pt: Miejsca parkingowe na terenie Wyspy
Sobieszewskiej w percepcji uŜytkowników tamtejszych plaŜ.
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Analizy planistyczne:
1.7. Ustalenia obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP) Miasta Gdańska
Ustalenia obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Miasta Gdańska (Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVIII/431/07 z dnia
20.12.2007r.) przewidują dla Wyspy Sobieszewskiej, rozwój funkcji turystycznych, w
szczególności turystyki pobytowej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej i usługowej
związanej z jej obsługą.
Funkcja mieszkaniowa nie będzie wiodącą funkcją na tym terenie. Na Wyspie
Sobieszewskiej występują niewielkie rezerwy terenu dla rozwoju zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W Studium zostaje utrzymana funkcja rolnicza dla
południowej części Wyspy, od kanału melioracyjnego Młynówka.
NaleŜy sądzić, iŜ zadany w Studium kierunek rozwoju Wyspy nastawiony na
turystykę i usługi wpłynie na zwiększenie ilości osób odwiedzających ten obszar, a
tym samym na zapotrzebowanie parkingowe. Dlatego podjęcie niniejszej analizy jest
uzasadnione.
1.8. Analiza zapisów parkingowych w obowiązujących planach
Wyspa Sobieszewska objęta jest w całości następującymi obowiązującymi planami:
• nr 2402 – mpzp Wyspy Sobieszewskiej, 2000 r.
• nr 2403 – mpzp rej. ul. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej, 2006 r.
• nr 2404 – mpzp rej. ul. Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej , 2007 r.
Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło takŜe do planu:
• nr 2405 – rej. ul. Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej (w trakcie
opracowania)
oraz zakłada się zmianę obowiązującego planu:
• Wieńca, Komarów w rej. ul. Begoniowej i Trałowej.
Obowiązujące plany poddano analizie pod kątem zapisów parkingowych, w skutek
czego wyłoniono 12 lokalizacji parkingów z podaniem moŜliwej do realizacji liczby
miejsc postojowych. Parkingi te pokrywają się z wyłonionymi we wstępnej analizie
rejonami problemowymi.
LOKALIZACJA 1a:
PLAN
STREFA
2402
001-61
strefa ochrony
ekologicznej
(Ptasi Raj)

LOKALIZACJA 1b:
PLAN
STREFA
2402
167-61
strefa ochrony
ekologicznej
(rej pętli przy ul.
Nadwiślańskiej)

PARKING
Sezonowe
wg potrzeb

L. MIEJSC
– nieokreślona
(wg potrzeb)

OGRANICZENIA

PARKING
L. MIEJSC
MoŜliwość
nieokreślona
urządzenia
parkingu
na
styku stref 001
i 004

OGRANICZENIA

Zakaz
wprowadzania
substancji do gruntu

brak
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LOKALIZACJA 2:
PLAN
STREFA
2402
033-85
(rej ul.
Sobieszewskiej)

LOKALIZACJA 3:
PLAN
STREFA
2402
052-85
(rej ul. Falowej i
Radosnej)

226-81
(ul. Falowa)

229-81
(ulice dojazdowe:
Radosna)

LOKALIZACJA 4:
PLAN
STREFA
2402
061-85
(rej ul.
Turystycznej)

LOKALIZACJA 5:
PLAN
STREFA
2402
079-85
(rej ul.
Turystycznej)

LOKALIZACJA 6 i 7:
PLAN
STREFA
2402
090-85
(rej ul.Lazurowej i
Turystycznej)

2403

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

L. MIEJSC
Maks. 30-40

OGRANICZENIA

PARKING
Funkcja
preferowana
parking
Zaleca
się
parkowanie w
zatokach
przyulicznych

L. MIEJSC
Maks. 30-40
dla
parkingu
wydzielonego

OGRANICZENIA

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

L. MIEJSC
ok. 30

OGRANICZENIA

L. MIEJSC
Nieokreślona

OGRANICZENIA

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

004-KD80
(ul. Lazurowa)

LOKALIZACJA 8:
PLAN
STREFA
2402
126-62

(chłonność
uzaleŜniona
od
sposobu
zagospodarowania)

Dla
parkingu
sezonowego
nawierzchnia kostki
lub płyt aŜurowych,
dla parkingu stałego
odprowadzenie wód
przez separatory.

odprowadzenie wód
przez separatory.

Dla
parkingu
sezonowego
nawierzchnia kostki
lub płyt aŜurowych,
dla parkingu stałego
odprowadzenie wód
przez separatory.

L. MIEJSC
Min. 250
Maks. 500
stanowisk dla
parkingu

OGRANICZENIA

L. MIEJSC
nieokreślona

OGRANICZENIA

Zaleca
się
parkowanie w
zatokach
przyulicznych
PARKING
wg

Dla
parkingu
sezonowego
nawierzchnia kostki
lub płyt aŜurowych,
dla parkingu stałego
odprowadzenie wód
przez separatory.

Dla
parkingu
sezonowego
nawierzchnia kostki
lub płyt aŜurowych,
dla parkingu stałego
odprowadzenie wód
przez separatory.

Za zgodą zarządcy
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Zieleń dostępna
(rej ul. Astrowej i
Turystycznej)

LOKALIZACJA 9:
PLAN
STREFA
2402
129-85
(rej ul.
Begoniowej)

LOKALIZACJA 10:
PLAN
STREFA
2402
155-85
(rej ul.
Boguckiego,
Świbno)

LOKALIZACJA 11:
PLAN
STREFA
2402
166-85
(rej promu w
Świbnie)

LOKALIZACJA 12:
PLAN
STREFA
2402
223-82
(Ul.
Świbnieńska)

236-81
(ciąg
jedny)

pieszo-

terenu
(Lasów
Państwowych)

predyspozycji
terenu

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

L. MIEJSC
ok. 25

OGRANICZENIA

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

L. MIEJSC
ok. 100

OGRANICZENIA

PARKING
Funkcja
preferowana
parking

L. MIEJSC
ok. 60-70

OGRANICZENIA

PARKING
Parkowanie
tylko w
zatokach
postojowych

L. MIEJSC

Dla
parkingu
sezonowego
nawierzchnia kostki
lub płyt aŜurowych,
dla parkingu stałego
odprowadzenie wód
przez separatory.

odprowadzenie wód
przez separatory.

odprowadzenie wód
przez separatory.

OGRANICZENIA

UzaleŜniona
od Droga znajduje się
na koronie wału
sposobu
zagospodarowania

Występuje
parkowanie
na
wydzielonych
terenach

Całkowita liczba 1230 miejsc postojowych moŜliwa do realizacji pokrywa
istniejące i prognozowane zapotrzebowanie.
Wymienione parkingi znajdują się w przewadze na gruntach gminnych, Skarbu
Państwa oraz Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym Lasów Państwowych.
Trzy lokalizacje proponowane w obowiązujących planach: nr 5, 9 i 10 naleŜy odrzucić
ze względu na to, iŜ znajdują się na działkach prywatnych, z czego wszystkie są
działkami budowlanymi, a nr 5 i 10 juŜ zainwestowanymi (slajd nr 13 w załączonej
prezentacji).
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1.9. Potrzeby parkingowe wskazane przez Radę Osiedla Wyspy
Sobieszowskiej.
Rada Osiedla wskazała dla poszczególnych rejonów w piśmie z dnia 31 stycznia
2008 r. zapotrzebowanie na łączną ilość 830 miejsc postojowych. Wskazane przez
Radę Osiedla zapotrzebowanie jest zbieŜne z wynikami inwentaryzacji. Analiza
porównawcza załoŜonych potrzeb parkingowych i wyników analizy zapisów planów
wykazuje, Ŝe wg obowiązujących planów moŜna zrealizować ilość miejsc
postojowych zgłoszonych przez Radę Osiedla (slajd nr 14).
Jednak ta liczba zabezpieczy potrzeby jedynie w bilansie dla całej wyspy, natomiast
w niektórych rejonach zadana w planach maksymalna liczba stanowisk jest za mała,
więc występuje niedobór, a w jeszcze innych nadwyŜka. Dlatego naleŜy
poszczególne lokalizacje dokładnie zweryfikować.

Wnioski z Części I - analitycznej.
1. Zinwentaryzowane potrzeby parkingowe pokrywają się z parkingami
zlokalizowanymi w obowiązujących planach tylko w bilansie całościowym.
Poszczególne lokalizacje wykazują braki lub nadwyŜkę miejsc. Tam gdzie zostały
wykazane braki naleŜy zwiększyć maksymalną dopuszczalną liczbę stanowisk, tym
bardziej, Ŝe warunki terenowe na to pozwalają. Ponad to naleŜy zrewidować niektóre
lokalizacje pod kątem własności terenu i walorów funkcjonalnych działek i w miarę
moŜliwości wskazać alternatywne lokalizacje.
2. Inwentaryzacja wykazała, Ŝe najbardziej obciąŜonymi rejonami są ul. Falowa /
Radosna, oraz rejon ul. Lazurowej. ObciąŜenie tych właśnie rejonów wynika z dwóch
faktów:
• lokalizacji plaŜy strzeŜonej
• koncentracji usług gastronomii, handlu, turystyki
To są elementy podnoszące atrakcyjność turystyczną, ale jednocześnie Falowa i
Lazurowa posiadają ograniczenia terenowe (obecność lasów), które uniemoŜliwiają
nieograniczony wzrost liczby samochodów parkujących. Dlatego podstawowym
wnioskiem z analizy jest postulat utworzenia kolejnego ośrodka koncentracji
ruchu turystycznego, który odciąŜy nadmiernie przepełnione rejony.
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CZĘŚĆ II
PROJEKTOWA
2.1. Wskazanie nowych lokalizacji parkingów oraz weryfikacja ustaleń planów
miejscowych w odniesieniu do planowanych parkingów.
Inwentaryzacja parkujących samochodów wykazała konkretne zapotrzebowanie na
parkingi w dziewięciu z dziesięciu wytypowanych rejonów.
W skutek analiz zaproponowano 11 lokalizacji, z których siedem pokrywa się w
całości lub częściowo z wyznaczonymi w obowiązujących planach, a cztery
propozycje są nowe.
NR

NAZWA LOKALIZACJI

1a, 1b.

REJON UL. NADWIŚLAŃSKIEJ (PRASI RAJ)

2.

REJON UL SOBIESZEWSKIEJ

3.

REJON UL. FALOWEJ I RADOSNEJ

4.

REJON UL. LAZUROWEJ

5.

REJON UL ASTROWEJ I TURYSTYCZNEJ

6.

REJON UL. BEGONIOWEJ

7.

REJON UL BOGUCKIEGO

8.

REJON UL. TRAŁOWEJ

9.

REJON ŚWIBNA – PRZEPRAWA PROMOWA

10.

REJON UL. ŚWIBNIEŃSKIEJ

11.

REJON MOSTU, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Wszystkie lokalizacje znajdują się w rejonach, w których zidentyfikowano potrzeby
parkingowe. Przy wyznaczaniu lokalizacji parkingów kierowano się kilkoma
załoŜeniami:
1. Zapewnienie wymaganych miejsc postojowych w najbardziej zatłoczonych
rejonach zakładając taki wzrost zapotrzebowania by chronić ekologiczny
charakter Wyspy, czyli zakładane wskaźniki są maksymalne,
2. Lokalizowanie parkingów w rejonach dojść do plaŜy i występowania usług,
3. Zwiększenie moŜliwości parkingowych i usługowych w innych rejonach celem
odciąŜenia tych najsilniej uŜytkowanych,
4. Stosowanie krajobrazowych rozwiązań, zachowanie cennego drzewostanu,
5. Sezonowy charakter parkingów z aŜurową nawierzchnią. Przy parkingach
stałych (szczelnych) wymóg odprowadzania wód opadowych do separatorów,
6. Stosowanie informacji o stanie wypełnienia parkingów przy wjeździe na
Wyspę, co umoŜliwi kontrolę natęŜenia ruchu,
7. Kontrola miejsc postojowych, wydzielenie szlabanami i ogrodzeniami stref
chronionych – niedostępnych,
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Lokalizacja alternatywna nr 11- przy moście w gminie Pruszcz Gdański - była
wnioskowana przez turystów, a takŜe wskazana przez BRG jako wniosek do planu:
Pruszcz Gdański – część nizinna B.
(planszę z lokalizacjami zawiera slajd nr 15 w załączonej prezentacji)

2.2. Uwarunkowania przyrodnicze.
Poddano analizie równieŜ warunki przyrodnicze Wyspy Sobieszewskiej pod kątem
wskazanych lokalizacji parkingów. Na tej podstawie wyłoniono czynniki, które będą
miały wpływ na charakter parkingów i ich realizację.
Ze względu na wymóg ochrony ekologicznego charakteru Wyspy wyłoniono
problemy oraz konieczne działania:
1. Ze względu na łatwą przepuszczalność podłoŜa (piaski) oraz wysoki
poziom wód gruntowych parkingi powinny być wyposaŜone w system
podczyszczający (filtrujące podłoŜe z separatorami),
2. Na pięć miejsc parkingowych zaleca się posadzenie jednego drzewa,
3. W sytuacji wylesienia lub wycięcia drzew powinno się ocenić
drzewostan min. pod względem wiekowym i w miarę moŜliwości
pozostawić najcenniejsze egzemplarze lub grupy drzew i
wkomponować je w urządzenie parkingu,
4. W przypadku pozostawienia cennych drzew lub grupy zadrzewień,
naleŜy je uwzględnić w bilansie 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych,
5. Parkingi powinny posiadać ogrodzenie, co uniemoŜliwi głębszą
penetracje szczególnie na terenach leśnych,
6. W sąsiedztwie lub na samych parkingach powinna się znajdować
odpowiednia liczba koszy na śmieci,
7. Ze względów przyrodniczych oraz stabilizacji gruntu zaleca się takie
lokalizacje parkingów, które nie będą wiązały się z wycinką lasów i
cennych drzew,
8. Lokalizacja numer 9 połoŜona jest w Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”, w związku z tym na etapie
uzgadniania wszelkie projekty inwestycyjne będą wymagały uzgodnień
na poziomie Komisji Europejskiej, zgodnie z procedurami.
9. NaleŜy pamiętać, iŜ Wyspa Sobieszewska połoŜona jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu, obowiązują tu zasady określone w
Rozporządzeniu nr 5/94 Wojewody Gdańskiego (Dz. Urz. Woj. Gda. nr
27, poz. 139),
10. Realizacja „technicznych" problemów z zakresu kształtowania
środowiska Wyspy Sobieszewskiej jest ujęta w programie „Ekologiczna
Wyspa Sobieszewska” min. naleŜy do niej skanalizowanie Wyspy,
11. Jeden z wniosków ujęty w ” Studium przyrodniczego – sozologiczne do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy
Sobieszewskiej w Gdańsku” jest urządzenie i „skanalizowanie” przejść
na plaŜę min. ze względu na ochronę przyrody,
12. Na podstawie Rozporządzenia nr 5/94 Wojewody Gdańskiego (Dz. Urz.
Woj. Gda. nr 27, poz. 139) wprowadza się obowiązek uzgodnienia z
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody przebiegu inwestycji liniowych
infrastruktury technicznej na obszarach chronionego krajobrazu.
(szczegóły w opracowaniu przygotowanym przez Zespół Ochrony
Środowiska pt.: Uwarunkowania przyrodnicze do studium parkingowego
Wyspy Sobieszewskiej w mieście Gdańsku.)
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Tabela reasumuje uwarunkowania do dwóch głównych problemów i koniecznych
rozwiązań.
PROBLEM
1. OCHRONA
WÓD I GLEB
2. OCHRONA
PRZYRODY

ROZWIĄZANIE
• SKANALIZOWANIE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
• WPROWADZENIE ODWODNIENIA PARKINGÓW DO
SEPARATORÓW
• MAKSYMALNE ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEGO
DRZEWOSTANU
• WPROWADZENIE OGRODZEŃ I SZLABANÓW
• STOSOWANIE CO 5 STANOWISKO 1 DRZEWO
• URZĄDZENIE ŚCIEśEK

(planszę uwarunkowań przyrodniczych zawiera slajd nr 16 w załączonej prezentacji)

2.3. Uwarunkowania inŜynieryjne.
Wyspa Sobieszewska nie posiada kanalizacji deszczowej dlatego kaŜda lokalizacja
została dodatkowo przebadana pod kątem moŜliwości odwodnienia, które jest
konieczne w kontekście ochrony wód i gleb. Wymagania dotyczące odwodnienia
zostały zebrane w poniŜszej tabeli.
LOKALIZACJA
1a, 1b

2

3

4

WARUNKI ODWODNIENIA, KOLIZJE
Odbiornikiem będzie Martwa Wisła, odwodnienie poprzez planowany
kanał zamknięty lub częściowo rów otwarty przez tereny gminne,
odległość 50 m. Układ łatwy i tani do zrealizowania.
Odbiornikiem będzie Martwa Wisła, odwodnienie poprzez planowany
kanał zamknięty w terenach gminnych (ul. Sobieszewska i Nadwiślańska),
odległość 200 m. Układ dosyć trudny do zrealizowania, ale całkiem
prawdopodobny szczególnie w kontekście znacznej powierzchni
parkingu.
Kolizja z rurociągami tłocznymi!
Teren południowy, za hotelem Bartan – odbiornikiem będzie Martwa
Wisła, odwodnienie przez planowany kanał zamknięty w terenach
gminnych, odległość 300 m. Układ trudny do zrealizowania i dosyć
kosztowny, znaczna odległość od odbiornika, mała powierzchnia
parkingu, poza tym parking jest istniejący o nawierzchni aŜurowej.
Pozostałe tereny nie mają moŜliwości odwodnienia do wód
powierzchniowych ze względu na ukształtowanie terenu, moŜliwe tylko
zagospodarowanie na terenie.
Kolizja z rurociągami tłocznymi!
Teren południowy – odwodnienie kanałem zamkniętym lub rowem przez
tereny prywatne do kanału melioracyjnego Młynówka, odległość 120 m.
Układ łatwy do zrealizowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych uzgodnień zarządcy systemu melioracyjnego i
właścicieli gruntu na trasie planowanego układu.
Teren północny – odwodnienie terenu jest moŜliwe poprzez kanał
zamknięty włączony do układu na terenie południowym, jednak ze
względu na znaczną długość (500 m) i koszty jest to rozwiązanie mało
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5

6

7

8

9,10

realne. Proponuje się zagospodarowanie na terenie.
Prawdopodobnie moŜliwe będzie odwodnienie planowanym rowem do
systemu melioracyjnego (400 m), ale to rozwiązanie trudne i
kosztowne oraz wymaga uzgodnień zarządcy systemu
melioracyjnego. Proponuje się zagospodarowanie na terenie.
Jedyna moŜliwość odwodnienia to zagospodarowanie na terenie. Rów
przylegający do terenu najprawdopodobniej nie ma odpływu oraz leŜy na
terenach prywatnych, co właściwie wyklucza go jako odbiornik wód
opadowych. Kosztowność i złoŜoność rozwiązania do określenia
na poziomie projektowym.
Jedyna moŜliwość odwodnienia to zagospodarowanie na terenie. Zbyt
duŜa odległość do systemu melioracyjnego. Kosztowność i złoŜoność
rozwiązania do określenia na poziomie projektowym.
Prawdopodobnie moŜliwe będzie odwodnienie kanałem zamkniętym do
systemu melioracyjnego (dopływ kanału Młynówka), odległość 200 m po
terenie prywatnym wydzielonym pod drogę. Wymaga uzgodnień z
właścicielem terenu na trasie kanału oraz z zarządcą systemu
melioracyjnego. Kosztowność i złoŜoność rozwiązania do
określenia na poziomie projektowym.
Odbiornikiem będzie Wisła Przekop. Parking wzdłuŜ ulicy Świbnieńskiej
znajduje się na wale przeciwpowodziowym podobnie jak i ulica. Pozostałe
dwa parkingi znajdują się na międzywalu w strefie bezpośredniego
zagroŜenia powodzią lecz na znacznej wysokości – 3,5 m. Wszystkie
lokalizacje będą wymagały specjalnych odstępstw dyrektora RZGW.
Układ łatwy i tani do zrealizowania.

2.4. Szczegółowe rozwiązania dla kaŜdej z dziesięciu lokalizacji
Ostatecznie podjęto próbę wstępnego zagospodarowania poszczególnych lokalizacji
z opisaniem najwaŜniejszych wytycznych urbanistycznych, wymagań oraz
elementów problemowych. Projekt kaŜdej lokalizacji umoŜliwił określenie moŜliwej
pojemności parkingów. W tak cennym środowiskowo obszarze parkingi jako
elementy infrastruktury technicznej wymagały ścisłego określenia formy
architektonicznej celem narzucenia rozwiązań godzących interesy turystów,
mieszkańców i ochrony przyrody.
Uwzględnienie wszystkich potrzeb, a w tym przypadku (parkingów) często
sprzecznych wymagało szczegółowych rozwiązań. Turyści jednodniowi oraz Rada
Wyspy Sobieszewskiej wnioskowali o lokalizowanie parkingów w najbliŜszym
sąsiedztwie plaŜ, argumentując to ułatwieniem dostępu do plaŜ i rozwojem
infrastruktury turystyczno-handlowej. Natomiast z punktu widzenia ochrony przyrody i
„dzikiego” charakteru brzegu morskiego Wyspy byłoby to bardzo niekorzystne.
Dlatego lokalizacje zostały ograniczone do pasma zurbanizowanego, na granicy
terenów zabudowanych i lasu, przy wylotach ścieŜek prowadzących do plaŜ.
Oczywiście warunkiem skutecznej ochrony zasobów leśnych jest takŜe urządzenie
wspomnianych ścieŜek: utwardzenie, wyposaŜenie w ławki, punkty „piknikowe” i
śmietniki oraz ograniczenia uniemoŜliwiające wjazd samochodów (szlabany, słupki).
W przypadku ulic Falowej, radosnej i Lazurowej krawędzie pasów drogowych wraz z
zatokami powinny być opatrzone barierkami lub słupkami, by samochody nie
wjeŜdŜały na chodniki i w tereny leśne.
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Te rozwiązania nie są moŜliwe do regulowania w zakresie miejscowego planu, ale są
koniecznym uzupełnieniem ustaleń urbanistycznych.
Proponowane lokalizacje opisano szczegółowo w tabelach zaprezentowanych na
kolejnych stronach oraz przedstawiono na rysunkach koncepcji zagospodarowania
(slajdy 17 – 26 w załączonej prezentacji).
Lokalizacja nr 7 przy ul. Boguckiego, na 93 miejsca, ostatecznie nie będzie brała udziału w
bilansie projektowanych stanowisk postojowych, poniewaŜ Biuro uzyskało informację od
Referatu Planów i Marketingu (pismo nr WUAiOZ-II-735/9826/2008/MJB z dnia 19.09.2008)
o uruchomionej procedurze przetargowej. Ta lokalizacja była od początku brana pod uwagę
jako alternatywna i z powodu uzyskanej nadwyŜki stanowisk postojowych moŜna z niej
zrezygnować.

2.5. Liczba projektowanych miejsc postojowych
Tabela prezentuje zestawienie zbiorcze ilości miejsc wymaganych wg
prognozowanego zapotrzebowania (niebieski) i projektowanych (czerwony) oraz
uzyskanej nadwyŜki. Łączna suma istniejących miejsc postojowych i projektowanych
to 1605 miejsc, które pokrywają w całości zapotrzebowanie dla Wyspy oraz
poszczególnych rejonów. Łączna nadwyŜka jest równa 428 miejsc. Niewielki
niedobór 19 miejsc wykazuje wciąŜ rejon 3 przy ul. Falowej i Radosnej. Ale pozostałe
parkingi zostały zaprojektowane na liczbę miejsc przewyŜszającą prognozowane
zapotrzebowanie celem odciąŜenia nadmiernie przepełnionych rejonów ul. Falowej i
Lazurowej.
MIEJSCA W PROGNOZOWANE
PLANACH
ZAPOTRZEBOWANIE
OBOWIĄZ.

1230

1177

MIEJSCA
MIEJSCA
MIEJSCA
PROJEKTOWANE ISTNIEJĄCE RAZEM
(zatoki)

1417

188

1605

NADWYśKA

428
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LOKALIZACJA 1
POW.

WŁASNOŚĆ

1a -1a – Gmina
0.34 ha Miasta
Gdańska
1b –
0.39 ha 1b – Skarb
Państwa

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

WYMAGANIA URBAN.

Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
1a – zieleń chroniona (001-61)
parking sezonowy (zakaz
odprowadzania substancji do
gruntu)
1b – zieleń chroniona, las
glebochronny (167-61) parking

Zgodne
(zieleń towarzysząca
innym funkcjom)

- Parking sezonowy
w części 1a,
- Parking stały dla
usług w części 1b

1a – 39
1a – aŜurowa
1b – 14
1b – szczelna
Razem:

- zalecane wprowadzenie zieleni wysokiej co 5
stanowisko, lub w pasmach zieleni buforowej,
40% pow. biolog. czynnej
- odwodnienie kanałem częściowo otwartym i
w części zamkniętym do Martwej Wisły,
odległość 50m, układ łatwy i tani, - wymagane
uzyskanie zgody Konserwatora Przyrody

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

53

CZĘŚĆIOWO ZGODNE Z
PLANEM
MoŜliwa częściowa realizacja wg obowiązującego planu (1a), dla 1b – zmiana planu

LOKALIZACJA 2
POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

0.4 ha

Skarb
Państwa –
Lasy
Państwowe

Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
- parking (033-85) na 30-40 mp,
sezonowy aŜurowy lub z kostki,
całoroczny z separatorami

Zgodne
(tereny mieszkaniowousługowe)

Parking
sezonowy

91

aŜurowa

KONIECZNA ZMIANA PLANU
- ze względu na ustaloną w planie
niewystarczającą ilość miejsc.

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej, 45% pow. biolog. czynnej
- odwodnienie kanałem zamkniętym do
Martwej Wisły ulicami Sobieszewską i
Nadwiślańską, kolizja z rurociągami tłocznymi,
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny

MoŜliwa częściowa realizacja wg obowiązującego planu (40mp), przez parking przebiega ukośnie kolektor sanitarny

LOKALIZACJA 3
POW.

WŁASNOŚĆ

dla
90%
parkingu Skarb
0.36 ha Państwa –
Lasy
Państwowe

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP
PROJ. L. MIEJSC NAWIERZCHNIA
PARKINGU

WYMAGANIA URBAN.

Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
- parking (052-85) na 30-40 mp,
sezonowy aŜurowy lub z kostki,
całoroczny z separatorami
- zatoki przy ul. Falowej oraz na
odcinkach jezdnych ul. Radosnej

Zgodne
(tereny leśne OSTAB)

Parking
sezonowy
połączony z
usługami,
Zatoki o
charakterze
stałym

- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko,
- maksymalne zachowanie istniejącego
drzewostanu
- jedyna moŜliwość odwodnienia to
zagospodarowanie na terenie, kolizja w części
z rurociągami tłocznymi - wymagane
uzyskanie zgody Konserwatora Przyrody-

KONIECZNA ZMIANA PLANU

- 136 na
wydzielonym
parkingu
- 81 w zatoce przy
ul. Radosnej
- 326 w zatokach
przy ul. Falowej
Razem:

aŜurowa, przy
nawierzchni
zwartej wymagane
separatory

- ze względu na ustaloną w planie
niewystarczającą ilość miejsc.

wymagane uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny
- wymagane uzyskanie zgody Urzędu
Morskiego – strefa pasa ochronnego.
MoŜliwa częściowa realizacja wg obowiązującego planu (parking na 40 mp + zatoki) w związku z wymogiem wylesienia gruntu (postanowienie ze spotkania z dnia 15.07 z Nadleśnictwem)
moŜliwe jest uzyskanie większej ilości miejsc, ponad 50-siąt stanowisk leŜy na kolektorze sanitarnym.
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LOKALIZACJA 4
POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

dla
Parking Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
parkingu Agencja Rolna - parking (090-85)
1.69 ha Skarbu
z urządzeniami obsługi
Państwa
samochodowej

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L. MIEJSC NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

Zgodne
(dla parkingu
tereny
mieszkaniowousługowe)

Parking stały lub
sezonowy typu
park&ride
(przesiadkowy)
połączony z
usługami
gastronomii i
turystyki– wynajem
rowerów itp.

- 57 w zatokach
przy ul. Lazurowej
- 271 na
wydzielonym
parkingu przy ul.
Turystycznej
Razem:

- zalecane zachowanie i utrzymanie
istniejącego drzewostanu w części ul.
Lazurowej oraz wprowadzenie zieleni wysokiej
co 5 stanowisko,
- wymagane pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzenie wód do kanału Młynówka
kanałem dł. 150m oraz zgoda prywatnych
właścicielami działek dla części południowej,
dla północnej zagospodarowanie wód na
terenie
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody Urzędu
Morskiego - strefa pasa ochronnego w części
ul. Lazurowej.

Nr 2403 rej. Ul. Lazurowej
- zatoki przy ul. Laurowej
ZGODNY Z PLANEM 2402 i 2403

AŜurowa lub
szczelna z
odwodnieniem do
separatorów

328

LOKALIZACJA 5
POW.

WŁASNOŚĆ

dla
Skarb
parkingu Państwa –
0.41 ha Lasy
Państwowe

PLAN

STUDIUM
UiKZP

Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
Zgodne
- zieleń ogólnodostępna (126-62) z (tereny leśne OSTAB)
dopuszczeniem usług turystyki i
wypoczynku, parkingi wg
predyspozycji terenu
ZALECANA ZMIANA PLANU

TYP PARKINGU
Parking sezonowy
połączony z
usługami
sezonowymi

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

80

aŜurowa

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, lub w pasmach
buforowych
- sugerowane odwodnienie to
zagospodarowanie na terenie, prowadzenie
odwodnienia kanałem dł. 400m będzie zbyt
kosztowne
- wymagane uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody Urzędu

Morskiego – strefa pasa ochronnego.
Zmiana planu w związku z wymogiem wylesienia gruntu (postanowienie ze spotkania z dnia 15.07 z Nadleśnictwem), lokalizacja alternatywna

LOKALIZACJA 6
POW.

WŁASNOŚĆ

0.16 ha PRYWATNA

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
- tereny rolnie, zabudowa
zagrodowa, gospodarstwa
rekreacyjne (128-14)

Zgodne
(tereny mieszkaniowousługowe)

Stały, moŜliwość
połączenia z
drobną usługą

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

Parking stały w
części
połączonej z
usługami, a w
części sezonowy

- dolny
taras 66
- górny
taras 27
Razem:

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

Zgodne
(tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej)

Parking stały
połączony z
usługami

WYMAGANIA URBAN.

- zalecane wprowadzenie zieleni wysokiej co 5
stanowisko, lub w pasmach buforowych
- konieczność uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu rolnego na teren
nierolny.
KONIECZNA ZMIANA PLANU
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
-jedyna moŜliwość odwodnienia to
zagospodarowanie na terenie
Ze względu na bliskie sąsiedztwo przepompowni i trafostacji działka o słabych walorach inwestycyjnych. Teren zamienny dla parkingu 129-85 zlokalizowanego na działce budowlanej,
prywatnej

80

kostka,
odwodnienie do
separatorów

LOKALIZACJA 7
POW.

WŁASNOŚĆ

dla
Gmina Miasta Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
Zgodne
parkingu Gdańska
- tereny zabudowy mieszkaniowo- (tereny zabudowy
0.48 ha
usługowej (118-31)
mieszkaniowo-usługowej)

WYMAGANIA URBAN.

kostka,
odwodnienie do
separatorów

- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, lub w pasmach
buforowych
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
KONIECZNA ZMIANA PLANU
Przyrody
- jedyna moŜliwość odwodnienia to
93
zagospodarowanie na ternie.
Lokalizacja alternatywna - docelowa rezygnacja z niniejszej lokalizacji ze względu na rozpoczętą przez Referat Planów i Marketingu procedurę przetargową.

LOKALIZACJA 8
POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

dla
Gmina Miasta Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
parkingu Gdańśka
- tereny zabudowy usługowej
0.23 ha
(141-33)
dla
KONIECZNA ZMIANA PLANU
usług
0.18 ha

72 /
82

kostka,
odwodnienie do
separatorów

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, lub w pasmach
buforowych
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane pozwolenie wodno-prawne na

odprowadzania wód opadowych zamkniętym
kanałem do kanału melioracyjnego Młynówka
oraz zgody właściciela terenów prywatnych.

LOKALIZACJA 9
POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

STUDIUM
UiKZP

0.21 ha Gmina Miasta Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
Zgodne
Gdańska
- tereny parkingu na 60-70 mp
(tereny zabudowy
(166-85). Charakter stały z
produkcyjno-usługowej)
odprowadzeniem wód opadowych
do separatorów. MoŜliwe usługi w
obiektach tymczasowych

TYP PARKINGU
Parking stały, lub
sezonowy moŜliwe
połączenie z
usługami

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

60

kostka,
odwodnienie do
separatorów

ZGODNOŚĆ Z PLANEM

WYMAGANIA URBAN.
- wymagane wprowadzenie i utrzymanie
zieleni wysokiej co 5 stanowisko, lub w
pasmach buforowych
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- odbiornikiem wód opadowych będzie Wisła
Przekop
- międzywale - wymagane ustępstwa
dyrektora RZGW
- obręb Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 „Dolina Dolnej Wisły”, wymóg uzgodnień
na poziomie Komisji Europejskiej.

LOKALIZACJA 10
POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

0.21 ha

- Parking z
ciągiem
pieszojezdnymgmina Miasta
Gdańska, a w
części
północnej
Lasy
Państwowe
- Ulica
Świebnieńska
– Skarb
Państwa

Nr 2402 Wyspa Sobieszewska
Zgodne
- ciągi pieszo-jezdne z parkingami (zabudowy
(236-81), występuje parkowanie na produkcyjno-usługowej)
wydzielonych terenach, przy lesie,
nawierzchnia zielona, na gruntach
leśnych za zgodą Zarządcy.
- ul. Świebnieńska (223-82),
parkowanie w zatokach
przyulicznych,
ZGODNOŚĆ Z PLANEM

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU
Parking stały lub
sezonowy

PROJ. L. NAWIERZCHNIA
MIEJSC

110

kostka,
odwodnienie do
separatorów

WYMAGANIA URBAN.
- wymagane wprowadzenie i utrzymanie
zieleni wysokiej co 5 stanowisko, lub w
pasmach buforowych
- dla części wymóg uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na
teren nieleśny,- odbiornikiem wód opadowych
będzie Wisła Przekop-wymagane uzyskanie
zgody Konserwatora Przyrody wał i
międzywale - wymagane ustępstwa dyrektora
RZGW

CZĘŚĆ III
PODSUMOWANIE
3.1. Konsekwencje przestrzenne
Rejony ul. Falowej i Lazurowej są silnie uczęszczane ze względu na lokalizację plaŜ
strzeŜonych oraz występowanie usług. Zalecane byłoby odciąŜenie tych terenów
poprzez wprowadzenie usług w okolice projektowanych parkingów przy ul. Trałowej i
Boguckiego. Dzięki temu część ruchu turystycznego przeniesie się w rej. Komarów i
Wieńca.
Będzie miało to konsekwencje przestrzenne w postaci utworzenia trzeciego
obszaru koncentrującego ruch turystyczny i załoŜenie plaŜy strzeŜonej w rej.
ul. Trałowej. Jest to uzasadnione ze względu na występujące juŜ na tym obszarze
usługi związane z turystyką, a takŜe ze względu na obecność utwardzonej wygodnej
ścieŜki do plaŜy, która jest chętnie uŜytkowana przez turystów. Lokalizacja
parkingów, plaŜy strzeŜonej i usług w tym rejonie wpłynie równieŜ pozytywnie na
rozwój Wieńca i Komarów oraz zahamuje niekorzystne efekty dotychczasowego
uŜytkowania (parkowania w niedostosowanych do tego miejscach).
(konsekwencje przestrzenne przedstawia slajd nr 28 w załączonej prezentacji)

3.2. Alternatywne środki komunikacji.
Jednym z wniosków z niniejszego studium jest fakt, iŜ na istniejące zapotrzebowanie
parkingowe ma wpływ stan komunikacji zbiorowej, która jest obecnie
niewystarczająca. W okresie letnim kursują tylko dwie linie autobusowe (112 i 186),
dwa razy na godzinę. Stan techniczny liniowych autobusów równieŜ nie jest dobry.
Te czynniki raczej odstraszają turystów i kaŜdy woli dojechać własnym samochodem
pomimo utrudnień w parkowaniu. Z badań wynika, Ŝe obecna komunikacja masowa
w znikomym stopniu wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania parkingowego. Tylko
około 2% turystów jednodniowych korzysta z autobusu by dotrzeć na Wyspę.
Szacujemy, Ŝe uruchomienie sprawniejszych i częściej kursujących autobusów
(chociaŜby dodatkowych weekendowych linii) oraz stworzenie linii tramwaju
wodnego, mogłoby zmniejszyć o 50% zapotrzebowanie na parkingi na Wyspie
Sobieszewskiej.
Koncepcja przystanków tramwaju wodnego jest spójna ze „Strategią i koncepcją sieci
przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska” oraz programem „Port
śeglarski Gdańsk – program oŜywienia ekonomicznego-społecznego obszarów
nadbrzeŜnych Martwej Wisły i Wisły Śmiałej” (oba opracowane w Wydziale
Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego).
Potencjalne lokalizacje przystanków przedstawiono na slajdzie nr 29.
Dodatkowym elementem wspomagającym komunikację na Wyspie i jej dostępność
turystyczną jest sieć ścieŜek i szlaków rowerowych. Na Wyspie istnieje fragment
ścieŜki rowerowej przy ul. Boguckiego, od Świbna do Komarów. Istnieje plan
przedłuŜenia tej ścieŜki do Sobieszewa. Ten podstawowy układ powinien być
docelowo połączony ze ścieŜką rowerową prowadzącą do centrum Gdańska przez
gminę Pruszcz Gdański. Dodatkową moŜliwość stanowią proponowane szlaki
rowerowe tworzące pętlę przez ul. Przegalińską, Świbnieńską, wzdłuŜ plaŜy (nad
kolektorem) oraz częściowo ul. Nadwiślańską, Tęczową i nabrzeŜem Martwej Wisły.
Ta pętla moŜe być połączona poprzecznie ze ścieŜką rowerową trasami szlaków
rowerowych wzdłuŜ ulic: Trałowej, Lazurowej i Falowej. Na zakończeniach
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przedłuŜeń do plaŜy wymienionych ulic proponujemy umieszczenie sezonowych,
strzeŜonych i odpłatnych parkingów rowerowych.
Takie rozwiązanie ułatwi korzystanie z największego parkingu zaprojektowanego w
centrum Wyspy (przy ul. Turystycznej i Lazurowej) jako parkingu park & ride. Turyści
będą mogli pozostawić tam samochody i przesiąść się na rowery (lub je wypoŜyczyć)
i przemieszczać się po lesie do plaŜy w sposób neutralny dla przyrody.
(koncepcję sieci rowerowej przedstawia slajd nr 29 w załączonej prezentacji)

3.3. Wnioski końcowe.
Końcowe wnioski zostały sprowadzone do waloryzacji proponowanych parkingów
pod kątem ich zgodności z obowiązującymi planami i moŜliwości realizacji (slajd nr 30).
Lokalizacje zostały podzielone na:
1. moŜliwe do realizacji częściowo lub w całości wg obowiązującego planu: 1a.
„Ptasi Raj” (częściowo), 4. Lazurowa, 9,10. Świbno (Ŝółte kółka na planszy),
2. moŜliwe do realizacji wg planu sporządzanego w rej. ul. Nadwiślańskiej i
Sobieszewskiej: lokalizacja 2; oraz planu planowanego do podjęcia w rej.
Wieńca i Komarów: 5, 6 i 8 (kolor granatowy)
3. moŜliwe do realizacji wg orientacyjnych granic planu koniecznego do podjęcia
w następnej kolejności w rej. ul. Falowej: lokalizacja 3 (kolor czerwony). Plan
jest konieczny do podjęcia ze względu na najtrudniejszą sytuację parkingową
w tym rejonie, konieczność wylesień oraz planowaną przebudowę ul. Falowej,
której nie powinno się realizować wg obowiązującego planu, gdyŜ nie zapewni
się wystarczającej ilości miejsc postojowych,
4. moŜliwe do realizacji wg orientacyjnej granicy planu do podjęcia w
późniejszym terminie: lokalizacja 1b (kolor zielony).
(slajd nr 30 w załączonej prezentacji)

Waloryzacja dotyczy tylko parkingów projektowanych, natomiast by usprawnić
sytuację istniejącą jest moŜliwość realizacji parkingów wg obowiązujących planów,
które w duŜej części zabezpieczą potrzeby parkingowe. Docelowo wskazane są
jednak zmiany wynikające z niniejszego studium, aby skutecznie rozwiązać problemy
w najbardziej obciąŜonych rejonach i by wprowadzić metody ochrony Wyspy i kontroli
jej rozwoju.
Na stan obecny realizacja wskazanych parkingów wg obowiązujących planów moŜe
być potraktowana jako etap 1. Natomiast po zmianie planów dopuszczającej parkingi
w innych miejscach oraz zwiększającej maksymalną liczbę stanowisk moŜna będzie
przeprowadzić etap 2 – rozbudowy parkingów istniejących oraz budowy nowych.

przygotowała dr inŜ. arch. Anna Fikus-Wójcik
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STUDIUM POTRZEB PARKINGOWYCH
WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
sierpień 2008

1

ZDIAGNOZOWANIE POTRZEB PARKINGOWYCH
WYSPY SOBIESZEWSKIEJ

CEL

WERYFIKACJA ZAPISÓW PARKINGOWYCH
W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH
WSKAZANIE ALTERNATYWNYCH LOKALIZACJI
DLA PARKINGÓW

2

Część 1 - analityczna:
analityczna:
•
CEL OPRACOWANIA STUDIUM
•
OBSZAR OBJĘTY STUDIUM
•
DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO
•
WYŁONIONE OBSZARY PROBLEMOWE
•
INWENTARYZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH (z dnia
13.
13.07.
07.08)
08)
•
ISTNIEJĄCE URZĄDZONE MIEJSCA POSTOJOWE
•
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA OBSŁUGI
PARKINGOWEJ RUCHU TURYSTYCZNEGO
•
WSKAŹNIKI PARKINGOWE DLA PLAś
STRZEśONYCH
•
ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCA POSTOJOWE
•
OBRAZ WYSPY SOBIESZEWSKIEJ W PERCEPCJI
PLAśOWICZÓW
•
ANALIZA
ZAPISÓW
PARKINGOWYCH
W
OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH
•
POTRZEBY PARKINGOWE WSKAZANE PRZEZ RADĘ
OSIEDLA WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
•
WNIOSKI
Część 2 – projektowa, propozycje zmian:
zmian:
•
WSKAZANIE NOWYCH LOKALIZACJI PARKINGÓW
ORAZ
WERYFIKACJI
ZAPISÓW
PLANÓW
MIEJSCOWYCH W ODNIESIENIU DO PLANOWANYCH
PARKINGÓW..
PARKINGÓW
•
SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
DLA
KAśDEJ
LOKALIZACJI
•
LICZBA
PROJEKTOWANYCH
MIEJSC
POSTOJOWYCH
Część 3 - podsumowanie:
podsumowanie:
•
KONSEKWENCJE PRZESTRZENNE
•
ALTERNATYWNE ŚRODKI KOMUNIKACJI
•
WNIOSKI KOŃCOWE

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE W STUDIUM

3

OZNACZENIA:
PÓŁNOCNA CZĘŚĆ
WYSPY
SOBIESZEWSKIEJ
1465,04 ha powierzchni
1465,
3433 mieszkańców
3770 miejsc
Noclegowych
OZNACZENIA:
HOTELE

PENSJONATY

DOMY WCZASOWE

POLA NAMIOTOWE

KWATERY PRYWATNE

APARTAMENTY

INNE

PLAśE STRZEśONE

OBSZAR OBJĘTY STUDIUM

4

1

195 s/h
58 s/h
2

552 s/h

102 s/h

OZNACZENIA:
1. MOST PONTONOWY
2. PROM W ŚWIBNIE
3. TAMA W PRZEGALINIE

30 s/h

OZNACZENIA:
KIERUNEK WYJAZDOWY, STAN PRZEDPOŁUDNIOWY

3

27 s/h

KIERUNEK WJAZDOWY, STAN PRZEDPOŁUDNIOWY
PRZEPRAWY
DROGA WOJEWÓDZKA 501 – GŁÓWNA ARTERIA NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ

DOSTĘPNOŚĆ DROGOWA

5

OZNACZENIA:
1.

REJON UL. NADWIŚLAŃSKIEJ (PRASI RAJ)

2.

REJON UL SOBIESZEWSKIEJ

3.

REJON UL. FALOWEJ I RADOSNEJ

4.

REJON UL. LAZUROWEJ

5.

REJON UL ASTROWEJ I TURYSTYCZNEJ

6.

REJON UL. BEGONIOWEJ

7.

REJON UL BOGUCKIEGO

8.

REJON UL. TRAŁOWEJ

9.

REJON UL WIOSŁOWEJ

10.

REJON UL. ŚWIBNIEŃSKIEJ

OBSZARY PROBLEMOWE

6

UL.FALOWA

UL.LAZUROWA

UL.LAZUROWA

DEWASTACJA LASU I WYDM

UL.FALOWA

UL.FALOWA

UL.LAZUROWA

UTRUDNIONA KOMUNIKACJA, ZATARASOWANE ULICE
PROBLEM STANOWIĄ TURYŚCI JEDNODNIOWI.
W ANALIZIE ZOSTAJĄ POMIENIĘCI TURYŚCI POBYTOWI - ONI PARKUJĄ NA TERENACH OŚRODKÓW
ORAZ OSOBY PRZYJEśDśAJĄCE DO PRACY, KTÓRE STANOWIĄ MARGINALNY ODSETEK.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

7

OZNACZENIA:

60

ilość samochodów
przy głównych dojściach
na plaŜę

785 samochody

25

ilość turystów
w rejonie głównych dojść
na plaŜę

2487 plaŜowiczów

INWENTARYZACJA

8

OZNACZENIA:
MIEJSCA PARKINGOWE PŁATNE – NA TERENIE OŚRODKÓW, POSESJI PRYWATNYCH LUB SEZONOWE
PŁATNE: 240 mp
MIEJSCA PARKINGOWE BEZPŁATNE – ZATOKI PRZYULICZNE: 90 mp

MIEJSCA PARKINGOWE BEZPŁATNE – PARKING PRZED SUPERSAMEM: 20 mp

RAZEM: 350 mp w tym 188 mp urządzonych nieprywatnych
ISTNIEJĄCE PARKINGI URZĄDZONE
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SZCZEGÓŁOW E ZESTAW IENIE USTALEŃ DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PARKINGOW EJ ZMOTORYZOW ANYCH UśYTKOW NIKÓW
PLAś NA W YSPIE SOBIESZEW SKIEJ.
ZINW ENTARYZOW ANE
SAMOCHODY PARKUJACE
PARKINGI W G.
POTRZEBY
PROGNOZA
DNIA 13.07.2008
PLANÓW
PARKINGOW E
MAKSYMALNEGO
MIEJSCOW YCH
W G. RADY
PARKOW ANIA
L.P.
W YSPY
OSIEDLA
W NIOSKI
REJON
NA
W SKAŹNIKA 1,5
SOBIESZEW SKIE
W YSPY
POZA
PARKING
RAZEM W STOSUNKU DO
PARKING
J ORAZ STUDIUM SOBIESZEW SKI
URZĄDZ.
DNIA 13.07.2008
PARKINGOW EGO
EJ
1

RAZEM REJON 1 30 STAN 30 STAN 60 STAN 90 STAN

97 STAN

50-70 STAN

BRAK 60 STAN.

2

RAZEM REJON 2 158 STAN 257STAN 415 STAN 624 STAN

634 STAN

500 STAN

BRAK 466 STAN.

3

RAZEM REJON 3 0

186 STAN 186 STAN 279 STAN

328 STAN

100 STAN

BRAK 279 STAN.

4

RAZEM REJON 4 0

29 STAN 29 STAN 44 STAN

160 STAN

40 STAN

BRAK 44 STAN.

5

RAZEM REJON 5

37 STAN 37 STAN 55 STAN

166 STAN

50-60 STAN

BRAK 55 STAN.

6

RAZEM REJON 6

57 STAN 57 STAN 85 STAN

170 STAN

50-60 STAN

BRAK 85 STAN.

1555 STAN

790 - 830 STAN

BRAK 989 STAN.

0GÓŁEM

188 STAN 596 STAN 784STAN 1177 STAN

REALIZACJA PARKING
PARKINGÓW
ÓW PRZEWIDZIANYCH
PRZEWIDZIANYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH I W
NINIEJSZYM
STUDIUM,
ZABEZPIECZ
ZABEZPIECZY
Y
POTRZEBY
PARKINGOWE
ZMOTORYZOWANYCH UCZESTNIKÓW
UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU PLAśOWEGO NA WYSPIE
SOBIESZEWSKIEJ..
SOBIESZEWSKIEJ
ZAKŁADA SIĘ Iś
Iś:: DOCELOWE POTRZEBY PARKINGOWE, PO URUCHOMIENIU
ZBIOROWEJ KOMUNIKACJI KOŁOWEJ I WODNEJ Z GDAŃSKIEM, ZMNIEJSZĄ
POTRZEBY PARKINGOWE ZMOTORYZOWANYCH UCZESTNIKÓW REKREACJI
PLAśOWEJ NAWET O 50
50%
%
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA OBSŁUGI PARKINGOWEJ ISTNIEJĄCEGO
RUCHU TURYSTYCZNEGO
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W YSPA SOBIESZEW SKA

ZAŁOśENIA

10 m2 plaŜy/os

30 stan. park/1000
STAN ISTNIEJĄCY
m2 plaŜy strzez.
STAN
PROJEKTOW ANY

W YSPA STOGI

ZAŁOśENIA

5 m2 plaŜy/osobę

BRZEŹNO I JELITKOW O

ZAŁOśENIA

4 m2 plaŜy/osobę

STAN ISTNIEJĄCY
STAN ISTNIEJĄCY
20 stan. park/1000
25 stan. park/1000
I
I
m2 plaŜy strzeŜ.
m2 plaŜy strzeŜ.
PROJEKTOW ANY
PROJEKTOW ANY

15 stan.
Parking/1000 m2
plaŜy strzeŜ.

WNIOSEK KOŃCOWY:
RÓśNE WSKAŹNIKI POTRZEB PARKINGOWYCH UCZESTNIKÓW REKREACJI PLAśOWEJ, NA
POSZCZEGÓLNYCH PLAśACH GDAŃSKA UZASADNIAJĄ ZAPIS PRZYJĘTY W TABELI
WSKAŹNIKÓW PARKINGOWYCH SUiKZP DLA KĄPIELISK:
„USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE”

WSKAŹNIKI PARKINGOWE DLA PLAś STRZEśONYCH
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Gdzie został zaparkowany samochód, którym Pani
przyjechała / Pan przyjechał na Wyspę Sobieszewską?

Miejsce badania:
badania: Wyspa Sobieszewska, plaŜe strzeŜone wejścia na wysokości ul. Falowej
oraz ul. Lazurowej
Czas badania:
badania: 13 lipca 2008 roku, 11:0011:00-14:00
Realizacja:: Zespół Programowania Urbanistycznego
Realizacja
Rozdano 600 ankiet, w badaniu udział wzięło 109 osób

50,0%

45,8%
41,4%

41,4%

40,0%

30,0%

20,0%

12,5%

13,8%

12,5%

12,5%

12,5%

10,0%

4,2%

3,4%
0,0%

0,0%

0,0%
przy plaŜy

Wnioski z przeprowadzonego badania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

przy miejscu
Państwa noclegu

parking strzeŜony

mieszkańcy Gdańska

parking
niestrzeŜony

na jednej z ulic

inne

osoby spoza Gdańska

turyści jednodniowi z Gdańska w największym stopniu generują zapotrzebowanie na miejsca parkingowe,
nowe miejsca parkingowe powinny powstawać w jak najbliŜszym sąsiedztwie plaŜy,
brak poparcia dla parkingów przesiadkowych
maksymalne akceptowalne opłaty za godzinę postoju to 1,1 zł na parkingu niestrzeŜonym i 3 zł na parkingu
strzeŜonym,
respondenci proponują stworzenie większej ilości dojazdowych ścieŜek rowerowych na Wyspę
Sobieszewską, utworzenie plaŜ dla osób z psami, plaŜy dla surferów i kite-borderów oraz utworzenie nowej
plaŜy strzeŜonej w Świbnie.
zgodnie z informacjami Rady Osiedla Wyspę Sobieszewską latem odwiedza codziennie do 5000 osób, 91%
osób odwiedzających Wyspę Sobieszewską dociera tam samochodem, z czego jedynie 26,4% korzysta z
miejsc parkingowych przy miejscach noclegowych, średnio jednym samochodem przyjeŜdŜa od 3 do 4 osób

maksymalne zapotrzebowanie: od 840 do 1120 miejsc parkingowych

OBRAZ WYSPY SOBIESZEWSKIEJ W PERCEPCJI PLAśOWICZÓW
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2402
1a, 1b
2405

3

2

3030-40 mp
ok. 250 w zatokach

ok. 100 mp
3030-40 mp

4
30 mp

5

2404

2403

60 mp
w zatokach

70 mp

6
7

2406
8

ok. 100 mp
w zatokach

9

40 mp
250--500 mp
250

12

10

25 mp

11
100 mp

OZNACZENIA:

1a-12
30-40 mp

6060-70 mp

LOKALIZACJE PARKINGÓW W OBOWIĄZUJĄCYCH
PLANACH
LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH ZAPISANA W
OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH

RAZEM = 1230 mp

LOKALIZACJE DO ODRZUCENIA
– DZIAŁKI PRYWATNE, BUDOWLANE
OBOWIĄZUJĄCE PLANY:
NR 2402 – MPZP WYSPY SOBIESZEWSKIEJ, 2000 r.
NR 2403 – MPZP REJ. UL. LAZUROWEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ, 2006 r.
NR 2404 – MPZP REJ. UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ , 2007 r.
NR 2405 – REJ. UL. NADWIŚLAŃSKIEJ, TĘCZOWEJ I SOBIESZEWSKIEJ – W TRAKCIE OPRACOWANIA
NR 2406 – REJ. UL. BEGONIOWEJ I TRAŁOWEJ – W TRAKCIE OPRACOWANIA

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW POD KĄTEM ZAPISÓW
PARKINGOWYCH
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BRAK 60 mp
BRAK 80 mp

5050-70 mp

1a, 1b

100 mp

3

2

BRAK 15 mp

BRAK 60 mp

3030-40
mpmp
400 mp 300
ok. 250 w zatokach

ok.
5050-100
70 mp
mp
3030
100
-40mp
mp

4

5

6

60 mp 100 mp
w zatokach

7

30 mp

70 mp

40 mp

8

50-60 mp
5050-60 ok.
mp 100 mp 50-

9

40 mp
250250
100
-500
mp
mp

25 mp

w zatokach

12

10
11
100 mp
6060-70 mp

OZNACZENIA:
LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH ZGŁOSZONA
50-70 mp PRZEZ RADĘ OSIEDLA WYSPY SOBIESZEWSKIEJ

RAZEM = 830 mp

REJONY W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEDOBÓR
WZGLĘDEM LICZBY STANOWISK ZAPISANEJ W PLANIE

WNIOSEK: potrzeby parkingowe bilansują się dla całej Wyspy, natomiast w kilku
rejonach zapisy planu definiujące liczbę
dopuszczalnych miejsc nie pokrywają zapotrzebowania.
ZAPOTRZEBOWANIE WSKAZANE PRZEZ RADĘ OSIEDLA POKRYWA SIĘ ZE STANEM
ZINWENTARYZOWANYMI W DNIU 13.07.08 r.

POTRZEBY PARKINGOWE WSKAZANE PRZEZ RADĘ OSIEDLA WYSPA
SOBIESZEWSKA
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11

OZNACZENIA:

GŁÓWNE ZAŁÓśENIA:

1a, 1b. REJON UL. NADWIŚLAŃSKIEJ (PRASI RAJ)

•

ZAKŁADA SIĘ MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE W CELU
OCHRONY EKOLOGICZNEGO CHARAKTERU WYSPY

•

LOKALIZOWANIE PARKINGÓW W REJONACH ŚCIEśEK DO
PLAśY I W SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCYCH /
PROJEKTOWANYCH USŁUG

2. REJON UL SOBIESZEWSKIEJ
3. REJON UL. FALOWEJ I RADOSNEJ
4. REJON UL. LAZUROWEJ
5. REJON UL ASTROWEJ I TURYSTYCZNEJ
6. REJON UL. BEGONIOWEJ
7. REJON UL BOGUCKIEGO
8. REJON UL. TRAŁOWEJ
9 REJON ŚWIBNA – PRZEPRAWA PROMOWA
10. REJON UL. ŚWIBNIEŃSKIEJ
11. REJON MOSTU, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

PROPOZYCJE LOKALIZACJI PARKINGÓW
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PROBLEM

ROZWIĄZANIE

1. OCHRONA WÓD I GLEB

• SKANALIZOWANIE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
• WPROWADZENIE ODWODNIENIA PARKINGÓW DO
SEPARATORÓW

2. OCHRONA PRZYRODY

• MAKSYMALNE ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO
DRZEWOSTANU
• WPROWADZENIE OGRODZEŃ I SZLABANÓW
• STOSOWANIE CO 5 STANOWISKO 1 DRZEWO
• URZĄDZENIE ŚCIEśEK

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
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LOKALIZACJA

STAN ISTNIEJĄCY

KONCEPCJA

POW.

WŁASNOŚ
Ć

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L.
MIEJSC

NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

1a -0.34 ha

1a – Gmina
Miasta
Gdańska

1a – zieleń chroniona (00161)
parking
sezonowy
(zakaz
odprowadzania
substancji do gruntu)
1b – zieleń chroniona, las
glebochronny
(167-61)
parking

Zgodne
(zieleń
towarzysząca
innym funkcjom)

-parking sezonowy
w części 1a,
-- parking stały dla
usług w części 1b

1a – 39
1b – 14

1a – aŜurowa
1b – szczelna

- zalecane wprowadzenie zieleni wysokiej
co 5 stanowisko, lub w pasmach zieleni
buforowej, 40% pow. biolog. czynnej
- odwodnienie kanałem częściowo
otwartym i w części zamkniętym do
Martwej Wisły, odległość 50m, układ łatwy
i tani,
- wymagane uzyskanie zgody
Konserwatora Przyrody

1b –
0.39 ha

1b – Skarb
Państwa

CZĘŚĆIOWO
ZGODNE Z PLANEM

Razem: 53

Znajdują się w kartach sprzeczne zapisy. MoŜliwa częściowa realizacja wg obowiązującego planu (1a), dla 1b – zmiana planu

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 1a – 1b, „Ptasi Raj”
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STAN ISTNIEJĄCY

LOKALIZACJA
POW.

0.4 ha

WŁASNOŚĆ

Skarb Państwa –
Lasy Państwowe

KONCEPCJA

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP
PARKINGU

PROJ. L.
MIEJSC

NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

- parking (033-85) na 3040 mp, sezonowy
aŜurowy lub z kostki,
całoroczny z
separatorami

Zgodne
(tereny
mieszkaniowo
-usługowe)

Parking
sezonowy

91

aŜurowa

-zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej, 45% pow. biolog. Czynnej
- maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
- odwodnienie kanałem zamkniętym do Martwej Wisły
ulicami Sobieszewską i Nadwiślańską, kolizja z
rurociągami tłocznymi,
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny

KONIECZNA
ZMIANA PLANU
- ze względu na
niewystarczającą ilość
miejsc

MoŜliwa częściowa realizacja wg obowiązującego planu (40mp), przez parking przebiega ukośnie kolektor sanitarny

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 2, „Sobieszewska”
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LOKALIZACJA

STAN ISTNIEJĄCY

KONCEPCJA

POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP

PROJ. L. MIEJSC

NAWIERZCHNIA

dla
parkingu
0.36 ha

90%
Skarb
Państwa –
Lasy
Państwowe

- parking (052-85) na 30-40
mp, sezonowy aŜurowy lub z
kostki, całoroczny z
separatorami
- zatoki przy ul. Falowej oraz
na odcinkach jezdnych ul.
Radosnej

Zgodne
(tereny leśne
OSTAB)

- parking
sezonowy
połączony z
usługami,
- zatoki o
charakterze
stałym

- 136 na wydzielonym parkingu
- 81 w zatoce przy
ul. Radosnej
- 326 w zatokach
przy ul. Falowej
Razem:

aŜurowa, przy
nawierzchni
zwartej wymagane
separatory

KONIECZNA ZMIANA
PLANU
- ze względu na niewystarczającą ilość miejsc

543

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko,
- maksymalne zachowanie istniejącego
drzewostanu
- jedyna moŜliwość odwodnienia to
zagospodarowanie na terenie, kolizja w części z
rurociągami tłocznymi
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny
-wymagane uzyskanie zgody Urzędu Morskiego
– strefa pasa ochronnego,

MoŜliwa częściowa realizacja wg obowiązującego planu (parking na 40 mp + zatoki) w związku z wymogiem wylesienia gruntu (postanowienie ze spotkania z
dnia 15.07 z Nadleśnictwem) moŜliwe jest uzyskanie większej ilości miejsc, ponad 50-siąt stanowisk leŜy na kolektorze sanitarnym.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 3, „Falowa/Radosna”
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Ul. Lazurowa
LOKALIZACJA

STAN ISTNIEJĄCY

POW.

WŁASNOŚĆ

dla parkingu
1.69 ha

Parking Agencja Rolna
Skarbu Państwa

PLAN
- parking (090-85)
z urządzeniami
obsługi
samochodowej,
-zatoki przy ul.
Laurowej

ZGODNY Z
PLANEM 2402
i 2403

STUDIUM
UiKZP
Zgodne
(dla parkingu
tereny
mieszkaniowo
-usługowe)

TYP PARKINGU
- parking stały
lub sezonowy
typu park&ride
(przesiadkowy)
połączony z
usługami
gastronomii i
turystyki–
wynajem
rowerów itp.

KONCEPCJA
PROJ. L.
MIEJSC
- 57 w zatokach przy ul.
Lazurowej
- 271 na
wydzielonym
parkingu przy
ul.
Turystycznej
Razem:

328

NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

AŜurowa lub
szczelna z
odwodnieniem do
separatorów

- zalecane zachowanie i utrzymanie istniejącego
drzewostanu w części ul. Lazurowej
oraz wprowadzenie zieleni wysokiej co 5
stanowisko,
- wymagane pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzenie wód do kanału Młynówka
kanałem dł. 150m oraz zgoda prywatnych
właścicielami działek dla części południowej, dla
północnej zagospodarowanie wód na terenie
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody Urzędu Morskiego
- strefa pasa ochronnego w części ul.
Lazurowej.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 4, „Lazurowa”
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STAN ISTNIEJĄCY

KONCEPCJA

LOKALIZACJA
POW.
dla
parkingu
0.41 ha

WŁASNOŚĆ
Skarb Państwa
– Lasy
Państwowe

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L.
MIEJSC

NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

- zieleń ogólnodostępna (126-62) z
dopuszczeniem usług
turystyki i wypoczynku,
- parkingi wg
predyspozycji terenu

Zgodne
(tereny
leśne
OSTAB)

Parking
sezonowy
połączony z
usługami
sezonowymi

80

aŜurowa

- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni wysokiej
co 5 stanowisko, lub w pasmach buforowych
- sugerowane odwodnienie to zagospodarowanie na
terenie, prowadzenie odwodnienia kanałem dł. 400m
będzie zbyt kosztowne
- wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia
gruntu leśnego na nieleśny
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora Przyrody
- wymagane uzyskanie zgody Urzędu Morskiego –
strefa pasa ochronnego.

ZALECANA
ZMIANA PLANU
w związku z wymogiem wylesienia gruntu (postanowienie ze spotkania z dnia 15.07 z Nadleśnictwem)

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 5, „Turystyczna”
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STAN ISTNIEJĄCY

LOKALIZACJA
POW.
0.16 ha

KONCEPCJA
WŁASNOŚĆ
PRYWATNA
Działka rolna

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L.
MIEJSC

- tereny rolnicze,
zabudowa
zagrodowa,
gospodarstwa
rekreacyjne (128-14)

Zgodne
(tereny
mieszkanio
wousługowe)

Stały, moŜliwość
połączenia z
drobną usługą

80

ZALECANA
ZALECA
NA
ZMIANA PLANU

NAWIERZCHNIA
kostka,
odwodnienie do
separatorów

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie zieleni wysokiej co 5
stanowisko, lub w pasmach buforowych
- konieczność uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu rolnego na teren nierolny.
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
-jedyna
moŜliwość
odwodnienia
to
zagospodarowanie na terenie

Ze względu na bliskie sąsiedztwo przepompowni i trafostacji działka o słabych walorach inwestycyjnych. Teren zamienny dla parkingu 129-85 zlokalizowanego na działce budowlanej,
prywatnej

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 6, „Begoniowa”
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STAN ISTNIEJĄCY

LOKALIZACJA
POW.

WŁASNOŚĆ

dla parkingu
0.48 ha

Gmina
Miasta
Gdańska

PLAN
-tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (118-31)

ZALECANA
ZMIANA PLANU

KONCEPCJA

STUDIUM
UiKZP

TYP
PARKINGU

Zgodne
s(tereny
zabudowy
mieszkaniowo
-usługowej)

Parking stały w
części
połączonej z
usługami, w
części sezonowy

PROJ. L.
MIEJSC
- dolny taras
66
- górny taras
27
Razem:

NAWIERZCHNIA
kostka,
odwodnienie do
separatorów

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, - wymagane
uzyskanie zgody Konserwatora Przyrody
jedyna
moŜliwość
odwodnienia
to
zagospodarowanie na ternie.

93

Docelowa rezygnacja z niniejszej lokalizacji ze względu na rozpoczętą przez Referat Planów i Marketingu procedurę przetargową.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 7, „Boguckiego”
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72

KONCEPCJA 1

KONCEPCJA 2

STAN ISTNIEJĄCY

LOKALIZACJA
POW.

WŁASNOŚĆ

dla parkingu
0.23 ha
dla usług
0.18 ha

Gmina
Miasta
Gdańska

PLAN
- tereny zabudowy
usługowej (141-33)

ZALECANA
ZMIANA PLANU

STUDIUM
UiKZP

TYP PARKINGU

PROJ. L.
MIEJSC

NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

Zgodne
(tereny
zabudowy
mieszkaniowousługowej)

Parking stały lub
sezonowy
połączony z
usługami

72 / 82

kostka, odwodnienie do
separatorów

- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, lub w pasmach
buforowych
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wymagane pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzania wód opadowych zamkniętym
kanałem do kanału melioracyjnego Młynówka
oraz zgody właściciela terenów prywatnych.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 8, „Trałowa”
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STAN ISTNIEJĄCY

LOKALIZACJA
POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

STUDIUM
UiKZP

0.21 ha

Gmina
Miasta
Gdańska

- tereny parkingu na 60-70
mp (166-85). Charakter
stały z odprowadzeniem
wód opadowych do
separatorów. MoŜliwe usługi
w obiektach tymczasowych

Zgodne
(zabudowy
produkcyjno
-usługowej)

ZGODNOŚĆ
Z PLANEM

KONCEPCJA
TYP PARKINGU
Parking stały, lub
sezonowy - moŜliwe
połączenie z
usługami

PROJ. L.
MIEJSC

NAWIERZCHNIA

WYMAGANIA URBAN.

60

kostka, odwodnienie
do separatorów

- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, lub w pasmach
buforowych
- wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
-odbiornikiem wód opadowych będzie Wisła
Przekop
-międzywale - wymagane ustępstwa dyrektora
RZGW
- obręb Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 „Dolina Dolnej Wisły”, wymóg uzgodnień
na poziomie Komisji Europejskiej.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 9, „Świbno - Prom”
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LOKALIZACJA

STAN ISTNIEJĄCY

KONCEPCJA

POW.

WŁASNOŚĆ

PLAN

STUDIUM
UiKZP

TYP
PARKINGU

PROJ. L.
MIEJSC

0.21
ha

- parking z
ciągiem pieszojezdnymGmina Miasta
Gdańska, w
części
północnej Lasy
Państwowe
- Ulica
Świebnieńska
– Skarb
Państwa

- ciąg pieszo-jezdny z
parkingami (236-81).
Występuje parkowanie na
wydzielonych terenach, przy
lesie, nawierzchnia zielona,
na gruntach leśnych za
zgodą Zarządcy.
- Ul. Świebnieńska (223-82),
parkowanie w zatokach
przyulicznych,

Zgodne
(zabudowy
produkcyjnousługowej)

Parking stały
lub
sezonowy

110

ZGODNOŚĆ
Z PLANEM

NAWIERZCHNIA
kostka,
odwodnienie do
separatorów

WYMAGANIA URBAN.
- zalecane wprowadzenie i utrzymanie zieleni
wysokiej co 5 stanowisko, lub w pasmach
buforowych
- dla części wymóg uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntu leśnego na teren nieleśny,
- odbiornikiem wód opadowych będzie Wisła
Przekop
-wymagane uzyskanie zgody Konserwatora
Przyrody
- wał i międzywale - wymagane ustępstwa
dyrektora RZGW

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE – LOKALIZACJA NR 10, „Świbnieńska”
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90 mp
97 mp

60 mp
91 mp
564 mp
543 mp

279 mp 12 mp
31 mp
328 mp

80 mp 80 mp

40 mp
7272-82 mp

90 mp
170 mp

100 mp – LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH WG PROGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA
100 mp – LICZBA PROJEKTOWANYCH MIEJSC POSTOJOWYCH
MIEJSCA Z
PLANÓW
OBOWIĄZ.

1230

PROGNOZOWANE
ZAPOTRZEBOWANIE

1177

MIEJSCA
PROJEKTOWANE

MIEJSCA
ISTNIEJĄCE
(zatoki)

MIEJSCA
RAZEM

NADWYśKA

1417

188

1605

428

LICZBA PROJEKTOWANYCH MIEJSC POSTOJOWYCH
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1
2

3

NADWYśKA 428 MIEJSC ZOSTAŁA WYTWORZONA CELOWO BY ODCIĄśYĆ REJONY: 1. PRZY UL. FALOWEJ i 2 PRZY
UL. LAZUROWEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NAJWIĘCEJ USŁUG I PLAśE STRZEśONE.
DLATEGO POSTULUJE SIĘ WYTWORZENIE TRZECIEGO OŚRODKA KONCENTRACJI RUCHU TURYSTYCZNEGO PRZY
UL. TRAŁOWEJ WRAZ Z ZAŁOśENIEM KOLEJNEJ PLAśY STRZEśONEJ.
W REJ. UL .TRAŁOWEJ WYSTĘPUJĄ NAJDOGODNIEJSZE KU TEMU WARUNKI: OBECNOŚĆ KILKU OŚRODKÓW
WYPOCZYNKOWYCH ORAZ WYGODNEGO, CHĘTNIE UśYTKOWANEGO DOJŚCIA NA PLAśĘ.

KONSEKWENCJE PRZESTRZENE
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PR
PR

PR

P/TW
TW

P/TW
OZNACZENIA:
ISTNIEJĄCA ŚCIEśKA ROWEROWA
PROJEKTOWANA ŚCIEśKA ROWEROWA
ŚCIEśKA ROWEROWA WARIANTOWA do sprecyzowania na etapie projektowym
UKŁAD SZLAKÓW ROWEROWYCH

PR

PROJEKTOWANE STRZEŹONE PARKINGI ROWEROWE
P/TW
PROJEKTOWANY PARKING TYPU PARK & RIDE moŜliwość wynajmu rowerów

TW
P/TW

PLANOWANE PRZYSTANKI TRAMWAJU WODNEGO (wg WPR UM)
PLANOWANE PRZYSTANIE WODNE I PRZYSTANKI TRAMWAJU WODNEGO (wg WPR UM)

ALTERNATYWNE ŚRODKI KOMUNIKACJI
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PARKINGI MOśLIWE DO REALIZACJI W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO WG OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU
PARKINGI MOśLIWE DO REALIZACJI WG PLANU W TRAKCIE OPRACOWANIA W REJ. UL. NADWISLAŃSKIEJ
I SOBIESZEWSKIEJ ORAZ PLANOWANEGO DO PODJĘCIA W REJ. UL.BUGUCKIEGO I TRAŁOWEJ

Ze względu na rozwiązanie problemów parkingowych proponuje się podjęcie następujących planów:
ORIENTACYJNA GRANICA PLANU POSTULOWANEGO DO PODJĘCIA W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI ZE WZGLĘDU NA
KONIECZNOŚĆ ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW LEŚNYCH CELEM ROZWIĄZANIA
TRUDNEJ SYTUACJI PARKINGOWEJ W TYM REJONIE. PONAD TO JEST PLANOWANA PRZEBUDOWA
ULICY FALOWEJ I BUDOWA PARKINGÓW, KTÓRA WYMAGA SPORZĄDZENIA NOWEGO PLANU, GDYś
WG OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU NIE ZAPEWNI SIĘ WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI MIEJSC POSTOJOWYCH
ORIENTACYJNA GRANICA PLANU DO PODJĘCIA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

WNIOSKI KOŃCOWE - POTRZEBY
ZMIANY PLANU WG PILNOŚCI REALIZACJI
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY
GENERALNY PROJEKTANT:
PROJEKTANT: Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
mgr inŜ. arch. Marek Piskorski
ZESPÓŁ URBANISTYCZNY PORT:
PORT:
Kierownik Zespołu:
mgr inŜ. arch. Edyta DamszelDamszel- Turek
Zagadnienia funkcjonalno – przestrzenne
przestrzenne::
dr inŜ. arch. Anna FikusFikus- Wójcik
mgr inŜ. arch. Tomasz Sojak
WSPÓŁPRACA:
ZESPÓŁ KOMUNIKACJI
mgr inŜ. Urszula
Urszula Heidricheidrich- Frąckiewicz
mgr Tomasz Budziszewski
ZESPÓŁ PROGRAMOWANIA URBANISTYCZNEGO
mgr Marta Jaskulska
mgr Justyna Przybecka
mgr GraŜyna Wlazłowska
mgr Maciej Rogocz
ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Marzena MrukMruk-Wszałek
ZESPÓŁ INśYNIERII
mgr inŜ. Michał Kozłowski
REZENTACJA:
dr inŜ. arch. Anna FikusFikus- Wójcik
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