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1. Wstęp

1.1. Problem

Tematem  dyplomu  jest  Przekrycie  ul.  Starowiejskiej  –  koncepcja  wraz  z  rewitalizacją
przylegającej przestrzeni miejskiej w Gdyni Śródmieściu. 

1.2. Cel opracowania, uzasadnienie wyboru tematu

Zauważono fundamentalny problem w ścisłym  handlowym centrum miasta Gdyni. Mianowicie
sukcesywnie  obiekty  handlowe  wysysane  są  poza  obręb  śródmieścia  na  obrzeża  do  tak
zwanych galerii handlowych. Efektem takiego stanu rzeczy jest obumieranie centrum miasta
oraz  przenoszenie  życia  na  skraj,  co  objawia  się  przesunięciem  komunikacyjnego  punktu
ciężkości w miejsca do tego nieprzystosowane. Pomijając już fakt iż znacznie wygodniejsze dla
mieszkańców było by zaopatrywanie się drogą kupna w dobra w miejscu w którym przebywają
najczęściej tj. w „środku” tkanki miejskiej.
Niejakim rozwiązaniem było by jak mniemam stworzenie centralnej przestrzeni publicznej na
tyle  atrakcyjnej  iż  skupiła  by  wszystkie  ważniejsze  obiekty  handlowe  oraz  swą  jakością
przyciągała mieszkańców miasta. Ponadto dysponowała nieskazitelną komunikacją połączoną
z  organizacją  przestrzeni  parkingowych,  przekonywała  by  o  dostępności  oraz  łatwości
znalezienia się w tejże. 
Kluczową  sprawą  jest  również  zauważenie  roli  klimatu  w  jakim  żyjemy.  Temperatury
przekonujące  do spacerów  zawierają się  w miesiącach kwiecień –  wrzesień.  w pozostałych
porach roku wolimy przebywać na dłuższą metę w przestrzeniach zamkniętych.
W wyniku próby połączenia w całość wszystkich wytycznych, powstała koncepcja zadaszenia
jednej z znamienitszych ulic Gdyni oraz stworzenie deptaka /którego de facto w Gdyni bardzo
brakuje/. Zadaszenie owe miało by łączyć główny generator ruchu jakim jest dworzec PKP/SKM
z morzem.  Wybrano  ulicę  Starowiejską  która  idealnie  spełnia  ów warunek.  Sama  aranżacja
deptaka  oraz  przekrycie  ulicy  wydaje  się  nie  wystarczające  aby  osiągnąć  wyznaczony  cel,
dlatego też projektant zdecydował się na rewitalizację otaczającej przestrzeni miejskiej która
wraz ze sprawną komunikacją oraz parkingami wspomoże działanie przekrycia.

Dodatkowy sens  przeprowadzenia  traktu  pieszego  w wybranej  lokalizacji  nadaje koncepcja
/czekająca na realizację/  zagospodarowania  pirsu  Dalmoru który w naturalny sposób będzie
stanowić przedłużenie osi przekrycia oraz cel podróży turystów oraz nejaką konkurencję dla nie
najlepszego z uwagi na ruch pieszy traktu 10-lutego –  Skwer Kościuszki.  /patrz sekcja plany
miejscowe/
Zgodnie  z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego  –  Nowej  Węglowej
niebawem  powstanie  rama  komunikacyjna  mająca  stanowić  objazd  centrum  miasta   na
przedłużeniu ulicy Władysława IV w kierunku ulicy Janka Wiśniewskiego. Pozwoliło by to na
swobodne prace budowlane bez zagrożenia zakorkowania centrum miasta.
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1.3. Obszar opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przekrycia ulicy Starowiejskiej wraz z „sięgaczami”
ulic poprzecznych oraz części Świętojańskiej oraz działania w tkance miejskiej mające na celu
rewitalizacji przylegającej przestrzeni.
Teren projektowy  ograniczony  jest  ulicami  Jana  z  Kolna,  Świętojańską,  Batorego oraz  Linią
kolejową SKM. Ze względu na szerokie  założenia  projektowe w skali  urbanistycznej dotyka
również tereny przyległe.
Obiekty stanowią odpowiedź na zapotrzebowania miasta zarówno w kwestii  rozwoju Gdyni
pod względem handlowym,  jak i  w kontekście poprawiania  jakości przestrzeni  publicznych,
wizerunku,  odbioru  estetycznego,  a  co  za  tym  idzie  –  polepszenia  warunków  życia  oraz
ubogacenia w nowe możliwości.
Jest  to  lokalizacja  o  dużej  randze,  zarówno  w  kontekście  miasta,  jak  i  całej  Aglomeracji
Trójmiejskiej.

1.4. Zakres Opracowania

Praca składa się z części opisowej i rysunkowej.
Część opisowa obejmuje wstęp, wyjaśniający podstawowe zasady przyjęte w projekcie oraz
nakreślający  kontekst,  rozprawkę  ogólną,  wprowadzającą  do  projektu,  dotyczącą  relacji
obiektów z przestrzenią publiczną  oraz opis koncepcji projektowej, wraz z poprzedzającymi ją
analizami, opisem technicznym i bibliografią.
Część rysunkowa zawiera część analityczną i projektową.
Część  analityczna  zawiera  analizy  stanu  istniejącego  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną,
danymi historycznymi, informacjami ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni dla
Śródmieścia w zakresie terenów, mających wpływ na obszar projektowy, oraz z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Gdyni, wraz z autorskim komentarzem.
Część projektowa zawiera koncepcje urbanistyczno-architektoniczną wraz z wizualizacjami.

Duży nacisk położono w pracy na część studialną problematyki powstania przekrycia. Projekt
winien być bowiem odporny wszelkim osobom które próbowały by zablokować jego realizację.
Zaprojektowano  szereg  wariantów  przeprowadzenia  przekrycia  tak  aby  ominąć  wszelakie
problematyczne miejsca ulicy jak i zachować nietkniętą historyczną tkankę.
Zwrócono również uwagę na  Etapowanie  budowy stawiające  czoła  kryterium finansowania
budowy jak i poprawnej komunikacji miasta podczas realizacji projektu.
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2. Rozprawa na temat poprawności funkcjonowania przestrzeni 
handlowych w miastach

2.1. „Niby-miejsca”

„ „Niby-miejsca” w ujęciu Baumana, czy „nie-miejsca” w ujęciu Marca Augé, to 
wystandaryzowane obiekty, w których obowiązują sprecyzowane reguły określające pożądane 
sposoby zachowania. Augé charakteryzuje „nie-miejsca” w opozycji do miejsc 
antropologicznych. Miejsce antropologiczne służy identyfikacji, jest relacyjne i historyczne. 
Jednostka przypisuje mu określone znaczenie, jest historyczne, bo stworzone przez przodków, 
jest tożsamościowe, bo miejsca urodzenia czy zamieszkania jako miejsca antropologiczne 
sytuują człowieka (…)
„W ‘niby-miejscach’ każdy powinien robić to, co do niego należy, w przekonaniu, że robi to z 
własnej woli, nikt jednak nie powinien zachowywać się tak, jakby był u siebie” (Bauman 2006a: 
159). Są to publiczne miejsca uniemożliwiające zamanifestowanie swojej tożsamości czy 
niepowtarzalności. Obowiązująca tam schematyczność zachowań nie daje człowiekowi szansy 
na wykazanie się Sennettowską ogładą. „Nie-miejsca” skupiają się jedynie na teraźniejszości. 
Aktualność, presja chwili i pośpiech determinują zachowania człowieka. Aby jednostka mogła 
pozostać tam anonimowa, musi najpierw przedstawić swoją tożsamość poprzez okazanie 
dowodu tożsamości, paszportu czy biletu, aby zaraz po tym uśpić swoją tożsamość, swoją 
biografię, radości i smutki i zacząć odgrywać rolę pasażera, kierowcy czy klienta. „Nie-miejsca” 
charakteryzuje zatem „korytarzowy charakter”, poczucie osamotnienia i brak autentyczności, 
nie są to na pewno cechy tradycyjnej przestrzeni publicznej.”

Na pewno takim nie-miejscem są współcześnie powstające centra handlowe wyalienowane 
spośród tkanki miejskiej i nieludzkie. Inwestorzy wspomnianych centrów zakładają, iż jedynym 
celem człowieka uczęszczającego doń jest dokonanie zakupu, a jedyną możliwością 
zarobkowania na kliencie masowym jest w prosty sposób umożliwienie włożenia towaru do 
koszyka oraz zapłacenie zań przy kasie. Ewentualnie zapewnienie możliwości zakupu posiłku, 
jeśli potrzebował by sił na dalsze „łowy”.

2.2. Psychologia ewolucyjna w kontek ście centrów handlowych

2.2.1.Definicja

„Psychologia ewolucyjna jest nowym podejściem do psychologii, w której łączy się wiele 
nowych dziedzin nauki (…) po to, aby określić właściwości natury ludzkiej. Poprzez 
stwierdzenie „ludzka natura” nauka rozumie całokształt zjawisk zachodzących w ludzkim 
umyśle. Mózg natomiast rozumiany jest jako organ powstały na drodze ewolucji i stale się 
rozwijający.”

Wobec powyższej definicji zasadne wydaje się przyrównanie pewnych zagmatwanych 
zachowań i pragnień człowieka do tych z epoki np. kamienia łupanego i wyjaśnienie ich na 
zasadzie prostej analogii.

2.2.2. Czego pragnie człowiek?

Gdyby na chwilę założyć, iż powodem pojawienia się jednostki ludzkiej w takowym centrum 
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jedynie z pozoru i powierzchownie jest dokonanie zakupu w sposób bardziej lub mniej 
przemyślany,  po czym dostarczenie go do domostwa i skonsumowanie zgodnie z instrukcją 
przeznaczenia w ściśle określonym celu. 
Co jeśli natura ludzka jest bardziej złożona i jakiekolwiek czynności podyktowane są 
pragnieniem uzyskania wyższego statusu społecznego  poważania lub kolokwialnie rzecz 
ujmując - pragnienia bycia fajnym, być może nawet poszukiwania szczęścia, bardziej liberalni 
powiedzieli by nawet w poszukiwaniu dostępu do lepszych samic lub samców ?

A gdyby założyć na przykład, że  nastolatek pojawiający się w  centrum handlowym myślący o 
zakupie części do komputera, nie jest kierowany tylko prostą chęcią zakupu w celu  ulepszenia 
parametrów komputera, aby wydajniej wykonywać prace domowe, a raczej podświadomą 
myślą, iż posiadanie lepszego sprzętu sprawi, że będzie bardziej lubiany w towarzystwie?
Oczywiście, gdyby ów nastolatek potrafił skonfrontować swą podświadomość z 
rzeczywistością, doszedł by do wniosku, że używając profesjonalnego „galeryjnego” 
słownictwa takowe „lansowanie się” nie do końca jest powodem jego większej lub mniejszej 
popularności. Taka konfrontacja mogła by odwieźć go od wiecznego dążenia do zwiększania 
własnej popularności, a pozwolić skupić się na rzeczach bardziej istotnych.

Podobne przykłady można mnożyć. Z obserwacji autora pracy popartej specjalistyczną 
literaturą naukową większość podświadomych działań celuje w uzyskanie wspomnianego już 
większego statusu społecznego.
Status ów sprawia, iż otoczenie traktuje nas lepiej, jesteśmy częściej zapraszani na spotkania 
towarzyskie, co wpływa na nasze dobre samopoczucie. Oczywiście, odnosząc się do tej części 
definicji, która zakłada, iż ludzie bezwarunkowo pragną osiągnąć szczęście, a cóż owe szczęście
zapewni jak nie prawidłowe i bogate kontakty społeczne.

Przemysł filmowy już dawno zrozumiał rolę kierowania emocjami poprzez „manipulacje 
psychologiczne” podając nam coraz częściej kolejne perypetie bohaterów stawianych przez 
reżyserów na krawędzi , po czym akcja się uspokaja i tak w kółko. Na deser otrzymujemy  
zakończenie, które zamiast wyjaśniać cokolwiek, gmatwa wszystko jeszcze bardziej, 
zostawiając nas z wielkim znakiem zapytania i nieprzemożoną chęcią zobaczenia kolejnego 
odcinka celem uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień.  Filmy zatrudniające psychologów podczas 
kreowania scenariusza odnoszą ostatnimi znaczący sukces.

2.2.3. Cóż to wszystko ma wspólnego z Architektur ą?

Dlaczego zatem nie zastosować amerykańskim sposobem „kopiowania sukcesu” 
wymienionego  powyżej sposobów w praktyce projektowej i nie przełożyć ich na architekturę?
Zagrać kontrastem , budować napięcie, następnie uspokajać , pozostawiać niedosyt, tajemnicę?

Czemu zakładać, iż na nieszczęśliwym człowieku można więcej zarobić, dając mu ułudę że 
produkt pozwoli mu uzyskać większy status społeczny, zamiast tak zaaranżować ową 
architekturę, aby sprzyjała rozwojowi poprawnych więzi społecznych ?
Oczywiście, malkontenci powiedzą, iż szczęśliwi ludzie nie będą nic kupować, jednakowoż 
lepiej żeby „nie kupowali” /czytaj przebywali/ w centrum handlowym, które projektujemy niźli
nie kupowali gdzieś indziej. Doświadczenie podpowiada jednak, iż przebywając dłuższy czas w 
jakimś miejscu , automatycznie identyfikując się z nim, zapragniemy zaspokoić nabyty już 
konsumpcyjny głód jak i ten fizyczny, dzięki czemu już na pewno nie rozważymy nabywania 
dóbr gdzieś, gdzie czujemy się znacznie gorzej /przy założeniu podobnych cen i komfortowego 
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dojazdu i parkowania/.

Posiadając więc choć podstawową wiedzę z zakresu psychologii ewolucyjnej będziemy w 
stanie zaprojektować wnętrza / architekturę, w której ludzie będą czuli się dobrze i co ważne, 
zapragną w nich przebywać.
I ta wytyczna przyświecała autorowi podczas prac projektowych.

Reasumując, celem klienta jedynie powierzchownie jest dokonanie zakupu. Podświadomie 
przyświeca mu pragnienie poczucia się wyjątkowym,oraz proste pragnienie zwiększenia swego
statusu społecznego i nabycia bardziej lukratywnych kontaktów towarzyskich. Poza 
jednostkami wybitnie autystycznymi oraz wykluczając proste zakupy spożywcze właśnie tenże 
ukryty cel przyświeca nam podczas zwiedzania galerii.

Warto przemyśleć fakt, iż zarabia się duże pieniądze na domniemywanych ludzkich potrzebach 
i postawić pytanie, ile można zarobić na na tym, czego pragną tak naprawdę.

W niniejszej pracy próba kreowania środowiska przyjaznego sprowadza się do przemyślanej 
aranżacji urbanistyki oraz małej architektury, sprawnego transportu, bezproblemowych 
przesiadek jak i zapewnienia rozwiązań technicznych pozwalających korzystać z owych dóbr 
przez cały rok kalendarzowy tj. przekrycia.

8



2.3. Omówienie wybranych przykładów przekrytych obiektów 

2.3.1. Dworzec w Berlinie

„Współczesny dworzec, zaprojektowany przez Meinharda von Gerkana z firmy Gerkan, Marg
und Partner stanowi największy dworzec o formie wieżowej na świecie. Został zlokalizowany
na przecięciu istniejącej czterotorowej linii  wiaduktowej w kierunku wschód-zachód z nową,
również czterotorową linią położoną w tunelu w kierunku północ-południe. 
Naziemne perony nakryte są szklanym łukowym dachem, opartym na konstrukcji złożonej ze
stalowych łuków i cięgien. Dach ten przecina się z równie wysokim przekryciem hali dworca,
zbudowanej  w  kierunku  północ-południe  i  flankowanej  z  obu  boków  przez  przerzucone
mostowo nad torami biurowce. Na poziomach pośrednich dworca, m.in. podziemnej antresoli,
znajdują się liczne lokale handlowo-usługowe.”
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2.3.2. Dworzec we Wrocławiu 

„Wobec rosnących potrzeb, już w końcu lat 80. XIX w. myślano nad rozbudową dworca i 
rozpoczęto projektowanie przebudowy. W latach 1899-1904 dworzec rozbudowano w stylu 
łączącym elementy historyzmu i secesji według projektu Bernarda Klüschego, zachowując 
znaczne części dotychczasowej konstrukcji.(...) Pierwsze cztery perony, wyspowe (po dwa 
tory), na ich centralnym odcinku nakryto długą na 170,5 m halą peronową złożoną z czterech 
łukowych naw na stalowych wiązarach ze ściągiem, o szerokości po około 21 m, z 
dwuspadowym świetlikiem na osi. Peron piąty, położony po południowej stronie dworca, 
przylegał tylko do pojedynczego toru i nakryty był własnym osobnym daszkiem pulpitowym. 
(...)
Dotychczasową halę peronową przebudowano, usuwając z niej tory i obniżając posadzkę, 
przekształcając ją w hall rozrządowy; wymieniono też konstrukcję dachu, (...)

Kino dworcowe
Od 1947 (z krótkimi przerwami) funkcjonowało w budynku dworca, w jego zachodnim skrzydle,
ostatnie w Europie kino dworcowe. Bywał tu m.in. Zbigniew Cybulski. W ciągu niespełna 60 lat 
funkcjonowania w systemie projekcji non-stop (przez niemal całą dobę co dwie godziny seans) 
przewinęło się przez nie ponad 7 milionów widzów. W latach 2002-2005 kino "Dworcowe" 
wyświetlało filmy erotyczne. Na krótko nazwa kina zmieniona została na "Dworcoffe" i 
wyświetlano tu dzieła młodych twórców z łódzkiej Wyższej Szkoły Filmowej i Mistrzowskiej 
Szkoły Andrzeja Wajdy. (…)”
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W 2009 rozpisany został przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
rewitalizacji Dworca wraz z otoczeniem. Zwycięzcą konkursu została firma "GRUPA 5 - 
Architekci" z Warszawy (…)
Zadaszenie hal peronowych otrzymało nowe poszycie wykonane z drewna, blachy i szkła 
samoczyszczącego. Pod placem przed głównym wejściem wyburzono podziemny schron z 
okresu II wojny światowej, korzystając z metody mikrowybuchów, do której zużyto ok. 8,5 tony
trotylu. W miejscu schronu został zbudowany jednopoziomowy parking podziemny na 240 
samochodów osobowych.”

11



2.3.3. Mediolan – Galeria Wiktora Emanuela II

 „Galeria Wiktora Emanuela II (Galleria Vittorio Emanuele II) to najstarsze i najbardziej 
eleganckie centrum handlowe w Mediolanie. Usytuowana jest na placu Piazza Del Duomo, 
niedaleko słynnej katedry mediolańskiej - Il Duomo. Została zbudowana na planie krzyża o 
ramionach długości 196 i 105,5 metra. Wejście swoim kształtem przypomina łuk triumfalny, a 
całość galerii przykrywa ogromna, przeszklona kopuła. Jak na elegancki pasaż handlowy 
przystało, w Galerii Wiktora Emanuela II swoje butiki mają takie firmy jak Prada, Gucci oraz inni, 
znani europejscy kreatorzy mody. Można tu posilić się w ekskluzywnych (a co za tym idzie - 
bardzo drogich) restauracjach i kawiarniach oraz (co może wydać się dziwne) w lokalu 
McDonald`s, który nieco razi w połączeniu z przepychem i elegancją Galerii.”

2.3.4. Berlin - Sony Center

„Sony Center jest kompleksem budynków wykonanych przez firmę Sony na Potsdamer Platz w 
Berlinie. Jego architektem jest Helmut Jahn.
Budowa została ukończona w 2000 roku za sumę 800 milionów dolarów. W kompleksie 
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znajdują się sklepy, restauracje, centra konferencyjne, pokoje hotelowe, biura, muzea, Kino 
CineStar oraz IMAX i sklep "Sony Style". Na terenie centrum dostępny jest darmowy hot spot 
Wi-Fi.
Kompleks zlokalizowany jest niedaleko stacji kolejowej Berlin Potsdamer Platz. W poblizu 
usytuowane jest centrum handlowe i biurowiec Deutsche Bahn. „
„Oświetlenie dachu Sony Center powstało z projektu paryskiego artysty Yann Kersalé. Jego 
celem było wyróżnienie tej spektakularnej konstrukcji ze stali, szkła i materiału. Gra świateł 
rozpoczyna się kolorem białym jako przedłużenie dnia i dalej poprzez cyan do magenty, co 
obrazować ma zachód słońca. Dach zmienia nieprzerwanie barwę w mniej więcej 21 
sekundowej sekwencji aż do późnej nocy.”
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2.3.5.  Frankfurt Hauptbahnhof

„Frankfurt (Main) Hauptbahnhof –  jeden z największych w Europie, obok Dworca Głównego w
Lipsku, Berlinie i Zurychu. Obsługuje dziennie około 350 tys. pasażerów, stanowiąc obok 
Dworca Głównego w Monachium najbardziej uczęszczany dworzec osobowy w Niemczech.

(...)Nadziemna część dworca składa się z hali peronowej oraz westybulu (hali wejściowej). Hala 
wejściowa, składająca się ze starszej neorenesansowej części oraz neoklasycystycznej 
rozbudowy zwrócona jest główną fasadą na wschód, znajdując się między dworcem czołowym 
oraz Dzielnicą Dworcową. W centralnej części fasady znajduje się symetrycznie rozplanowane 
wejście główne, złożone z trzech portali, zaś za nim główna hala wejściowa. (...)

W latach 2002–2006 hale peronowe zostały wyremontowane bez zamykania ruchu 
kolejowego. Było to możliwe dzięki stworzonej w tym celu technologii budowlanej, 
posługującej się platformą montażowo-transportową, ustawioną 10 m nad torami i przesuwaną
w miarę postępu prac. Nad częścią platformy zainstalowano dźwigi. Słupy platformy o nośności
do 150 t posiadały własne fundamenty, częściowo na poziomie piwnicznym dworca. Co dwa 
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tygodnie platformy przesuwano o jedno pole hali, tzn. 9,3 m. Nity zostały w czasie remontu 
zastąpione specjalnymi śrubami. Dzięki remontowi dachu dworzec uzyskał znacznie lepsze 
oświetlenie światłem dziennym. Niosące dach wiązary uzyskały zgodne ze stanem pierwotnym 
jasnoszare malowanie i stały się dzięki temu jaśniejsze. Ozdobne rozety w pachwinach łuków są
ciemnobłękitne i dzięki temu lepiej widoczne.

2.3.6.Tokyo International Forum - Japonia

Tokyo International Forum (東京 国際 フォーラム Tōkyō Kokusai Fōramu) To wielofunkcyjne 
centrum, mieszczące  halę na 5000 miejsc oraz 7 mniejszych, obejmuje przestrzeń 
wystawienniczą, lobby, restauracje, sklepy i inne udogodnienia.
Zaprojektowana przez architekta Rafaela Viñoly i ukończone w 1996 roku,  charakteryzuje się 
kształtem wydłużonej łodzi, konstrukcja wykonana z kratownicy stalowej i szkła.
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2.3.7. La Gare de Strasbourg - Francja
Gare de Strasbourg – stacja kolejowa w Strasburgu, w regionie Alzacja, we Francji.

Widoczne szklano-stalowe przekrycie dowiązano do zabytkowego budynku stacji z 1883roku. 
Idealny przykład starego w nowym.
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3. Podstawa opracowania - analiza stanu istniejącego oraz 
uwarunkowań

3.1. Gdynia – śródmieście – rys historyczny

„Śródmieście Gdyni to dzielnica, w której kumuluje się życie miejskie. To właśnie tu znajdują się
główne generatory ruchu. 
Gdynia to miasto, które powstało z potrzeb gospodarczych. W miejscu małej wioski, w związku
z  zapotrzebowaniem  na  posiadanie  portu,  założono  w  1926r.  ośrodek  miejski.  To  dzięki
bliskości morza, Gdynia miała szansę stać się wyjątkowo istotnym punktem na mapie Polski. 
Zanim  jednak  nadano  jej  prawa  miejskie,  funkcjonowała  jako  osada  rybacka  i  żeglarska.
Pierwsza wzmianka jej dotycząca pochodzi z 1253r., choć – dzięki badaniom archeologicznym –
wiemy, że historia Gdyni sięga dużo dalej. 
W 1912r. powstaje tu kąpielisko morskie wraz z wytyczoną doń nową drogą, dzisiejszą ulicą 10
Lutego, a w związku z powodzeniem tej atrakcji turystycznej dochodzi już wtedy do decyzji o
rozbudowie kurortu. 
1925r. to rok, w którym na zjeździe ministrów w Gdyni powstaje prowizoryczny plan budowy
miasta,  przewidziany  na  10  lat.  Rok  później  z  Rady  –  już  –  Miejskiej  wystosowany  zostaje
wniosek  o  budowę  ratusza,  urządzenie  ulic,  budowę linii  komunikacyjnych.  Działający  port
powoduje napływ ludności z całej Polski i osiedlanie się, co wymusza szybki rozwój miasta. Jako
że  Gdynia  powstaje  praktycznie  „od  jednej  ręki”,  mamy  do  czynienia  ze  spójnym  planem
zagospodarowania miasta, z silnie określonymi kierunkami oraz charakterystyczną kwartałową
zabudową. 
Stylem dominującym w architekturze Gdyni jest modernizm, wraz z całą gamą swoich odmian.”

Ilustracja 1: Gdynia – 1935r.

18



3.2. Analizy śródmieścia Gdyni

3.2.1. Założenia strategii rozwoju Gdyni, mające wpływ na obszar projektowy

Poniżej zacytowano wybrane fragmentu „Strategii rozwoju Gdyni” (www.gdynia.pl).
„...

3Analiza SWOT dla Gdyni
Wnioski wypływające z analizy danych dotyczących stanu miasta oraz tendencji rozwojowych 
na przestrzeni ostatnich pięciu lat zostały ujęte w analizie SWOT dla Miasta Gdyni. Stanowi ona 
syntetyczny zapis diagnozy stanu miasta i jest podstawą do formułowania misji, priorytetów 
rozwoju i celów strategicznych. 
Analiza SWOT opiera się na rozpoznaniu mocnych i słabych stron charakteryzujących 
wewnętrzny potencjał Gdyni oraz szans i zagrożeń w rozwoju miasta, które są wypadkową 
zewnętrznych uwarunkowań. 
MOCNE STRONY GDYNI
(...)
4. Sąsiedztwo Gdyni ze stolicą regionu i innymi miastami konurbacji.
(...)
6. Rosnący udział w gospodarce narodowej i globalnej gdyńskich przedsiębiorstw z branż: 
informatycznej i finansowej.
7. Wysoki i stale rosnący udział sektora prywatnego w strukturze własności i zatrudnienia.
8. Pozytywny wizerunek Gdyni w kraju i na świecie. Wysoka atrakcyjność osiedleńcza i 
inwestycyjna.
9. Wysoka przedsiębiorczość i aktywność obywatelska Gdynian.
(...)
SŁABE STRONY GDYNI
(...)
3. Niezadowalający poziom oferty kulturalnej w mieście.
(...)
5. Duży udział (...) przestrzeni publicznej o niskiej jakości.
6. Niewielka ilość zagospodarowanych terenów zielonych (skwery, parki, zieleńce) oraz 
rekreacyjnych.
7. Uboga oferta usług turystycznych miasta
(...)
SZANSE GDYNI
(...)
3. Możliwość zagospodarowania przez zewnętrznych inwestorów rezerw terenowych 
położonych w centrum miasta. 
(...)
6. Rosnąca atrakcyjność Regionu Bałtyckiego, głównie w zakresie turystyki morskiej (w tym 
żeglarstwa) i biznesowej.
(...)
ZAGROŻENIA GDYNI
(...)
6. Zwiększanie się liczby samochodów i wynikające z tego problemy komunikacyjne.
(...)

4. Wizja Rozwoju Gdyni
(...) W aktualizowanej Strategii rozwoju Gdyni wizja rozwoju miasta to:
Osiągnięcie trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie rozwoju Gdyni, 
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pozwalającego osiągnąć europejskie standardy, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów 
naturalnych, ludzkich i gospodarczych oraz walorów położenia miasta.
(...)

6. Opis priorytetów i celów strategicznych
(...)
6.1. Przestrzeń
Priorytet pierwszy, Przestrzeń, obejmuje cele dotyczące rozwoju przestrzeni miejskiej i 
krajobrazu miejskiego, tak wiele znaczących w świadomości mieszkańców naszego miasta i 
postrzeganych z zewnątrz jako walor nadmorskiego położenia Gdyni. Priorytet ten integruje 
cztery dotychczasowe, zawarte w Strategii rozwoju Gdyni oraz jest spójny z priorytetem 4 
'Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego' - 'Kreowanie wysokiej jakości życia'. 
Tematyka omawianego priorytetu odnosi się do walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
urbanistycznych i architektonicznych miasta, jego estetycznego wizerunku, jakości 
przebywania i przemieszczania się, oferty wypoczynku i rekreacji, jakości przestrzeni publicznej
oraz standardów zarządzania terenami publicznymi.
Pierwszy cel strategiczny dotyczy rewitalizacji Śródmieścia Gdyni. Obejmuje on działania 
zmierzające do podnoszenia jakości śródmiejskich ulic i budynków (...). Pożądane na tym 
obszarze jest wprowadzenie wyspecjalizowanych usług o znaczeniu ponadlokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym, obejmujących obsługę biznesu, usługi handlowe i kulturalne 
oraz działalność hotelową i gastronomiczną. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie kondycji 
gospodarczej Śródmieścia, jego konkurencyjności w tworzeniu miejsc pracy. 
(...)
Piąty cel strategiczny dotyczy zarządzania przestrzenią. Rozważa zagadnienia związane z 
prowadzeniem spójnej i przejrzystej polityki przestrzennej miasta, nastawionej na przyciąganie 
nowych inwestycji. Służyć temu ma uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, tworzenie systemu administrowania terenami miejskimi oraz zawiązywanie 
współpracy pomiędzy gminą a publicznymi i prywatnymi właścicielami gruntów i 
nieruchomości - dającej efekty w postaci wspólnych ofert inwestycyjnych. 
6.2. Gdynianie
Priorytet drugi, Gdynianie, grupuje cele związane z podnoszeniem poziomu życia, wiedzy i 
kwalifikacji Gdynian, ich aktywności i przedsiębiorczości. Priorytet ten zawiera zaktualizowany 
zakres tematyczny celów ogólnych zapisanych w dawnym dokumencie strategicznym miasta, 
które zostały nazwane: Gdynia ośrodkiem wzrostu gospodarczego oraz Gdynia miastem 
bezpiecznym i wygodnym. Nawiązuje jednocześnie do kilku priorytetów strategii 
wojewódzkiej: 'Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności', 'Kreowanie wysokiej 

jakości życia' oraz 'Rozwój międzynarodowej współpracy województwa'. 
Tematyka omawianego priorytetu odnosi się do potencjału gdyńskiego rynku pracy, jakości 
oferty edukacyjnej, kulturalnej, szkoleniowej.
(...)
Pierwszy cel strategiczny dotyczy wspierania aktywności zawodowej. Uwypukla konieczność 
podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Gdyni poprzez tworzenie sieci placówek 
oświaty, także na poziomie wyższym, systemu kursów dopasowanych do potrzeb rynkowych 
oraz szerokiej oferty poradnictwa zawodowego. 
(...)
Piąty cel strategiczny dotyczy kultury. Proponowane działania nakierowane są na zwiększanie 
kulturotwórczej funkcji miasta poprzez budowanie szerokiej oferty skierowanej zarówno do 
twórców kultury jak i jej odbiorców. 
(...) 
6.3. Gospodarka
(...)
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Czwarty cel strategiczny dotyczy turystyki. Obejmuje zagadnienia zwiększenia różnorodności 
usług turystycznych realizowanych w Gdyni dla zróżnicowanych grup klientów, tworzenia 
lokalnych produktów markowych jak również tworzenia infrastruktury dla turystyki 
biznesowej.
(...)

7. Zadania realizacyjne Strategii rozwoju Gdyni
(...)
PRIORYTET 1. PRZESTRZEŃ
1. Wykreowanie Śródmieścia Gdyni, obejmującego również Strefę Rozwoju Centrum Miasta i 
Forum Morskie, jako reprezentacyjnej części miasta i regionu.
(...)
5. Efektywne zarządzanie terenami w mieście.
(...)
PRIORYTET 2. GDYNIANIE
(...)
2. Rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdyni. 
(...)
3. Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez miasto na rzecz mieszkańców.
(...)
5. Zwiększenie znaczenia Gdyni jako ważnego ośrodka kulturalnego.
(...)

8. Wdrażanie Strategii rozwoju Gdyni

(...)
W celu umożliwienia koordynacji działań ustalono listę sześciu polityk szczegółowych, które 
swoim zakresem obejmują całokształt działań ujętych w SRMG:
1. Zarządzanie przestrzenią - planowe i przyjazne dla mieszkańców kształtowanie przestrzeni 
miasta oraz gospodarka mieniem komunalnym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
2. Edukacja i wychowanie - podnoszenie poziomu kształcenia oraz działania wychowawcze 
przygotowujące gdynian do efektywnego wykorzystania ich umiejętności dla rozwoju 
osobistego i zawodowego.
(...)
4. Wzrost jakości życia - zaspakajanie potrzeb wyższych w zakresie dostępu do dóbr kultury, 
możliwości uprawiania sportu, tworzenia bogatej oferty spędzania czasu wolnego dla Gdynian i
turystów.
(...)
6. Przedsiębiorczość i innowacyjność - wspieranie rozwoju gospodarczego miasta...”

3.2.2. Założenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni, mające wpływ na obszar projektowy

Poniżej zacytowano wybrane fragmenty Części Tekstowej Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni - załącznik 1 do uchwały nr XVII/400/08 Rady Miasta
Gdyni z dnia 27 lutego 2008r. – CZĘŚĆ II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(www.gdynia.pl).

„X. POLITYKA PRZESTRZENNA W ODNIESIENIU DO CAŁEGO MIASTA 
1. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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 1.1. Intensyfikacja i restrukturyzacja istniejącego zagospodarowania 
W ramach działań zmierzających do racjonalizacji wykorzystania istniejących zasobów, w tym
terenów  uzbrojonych,  zakłada  się  intensyfikację  i  "dopełnienie"  zagospodarowania
istniejącego  oraz  restrukturyzację  terenów  już  zainwestowanych.  Największą  skalą
potencjalnych  przekształceń  objęte  będzie  Śródmieście,  tereny  dzielnicy  portowo-
przemysłowej na styku ze Śródmieściem oraz tereny wzdłuż al. Zwycięstwa, ul. Morskiej i SKM. 
(…)

2. USŁUGI PUBLICZNE I KOMERCYJNE 
Gdynia  jest  ośrodkiem  skupiającym  usługi  adresowane  do  swoich  mieszkańców,  ale  także
usługi, z których korzystają mieszkańcy północnej części województwa pomorskiego. Obiekty
poziomu I (podstawowe) i II (typu osiedlowego), adresowane do okolicznych mieszkańców nie
mają znaczenia strategicznego. Polityka przestrzenna w tym zakresie znajduje odniesienie w
planach  miejscowych  zagospodarowania  przestrzennego.  W  zakresie  usług  poziomu
ponadgminnego i ponaddzielnicowego tzw. poziomu III (powiatowego) zasięg obsługi Gdyni
obejmuje Rumię, gm. Kosakowo, Sopot, fragmenty gmin Szemud i Żukowo (w konkurencji z
Gdańskiem) oraz częściowo Redę (w konkurencji z Wejherowem). W pewnym zakresie Gdynia
może obsługiwać rejon Pucka i  częściowo Kartuz (w konkurencji  z Gdańskiem), gdyż  Puck i
Kartuzy są słabszymi (niepełnymi) ośrodkami tego poziomu. Duże szanse ma Gdynia w rozwoju
usług poziomu IV (wojewódzkiego) – takich usług, które racjonalne są przy zaludnieniu obszaru
obsługiwanego  w  przedziale  500-1500  tys.,  a  które  nie  muszą  być  unikatowymi  w
województwie.  Dublowanie  takich usług poza  Gdańskiem, także  w Gdyni,  jest  uzasadnione
gorszą dostępnością Gdańska dla mieszkańców północnej części regionu (średnie wydłużenie
przejazdu koleją o ok. 40 min.) oraz ich liczbą - obecnie ok. 500 tys. mieszkańców na obszarze
woj.  pomorskiego zamieszkuje w strefie zdecydowanie lepszej dostępności do Gdyni niż do
Gdańska (na pn. od linii  Sopot - Sierakowice). Gdynia może konkurować też z Gdańskiem o
obsługę ok.  115-130 tys.  mieszkańców rejonu Kartuz i  Kościerzyny – o  zbliżonej dostępności
komunikacją zbiorową do Gdańska i Gdyni. Gdynia może obsługiwać rejon Lęborka (ok. 50-60
tys.  mieszkańców).  W  konkurencji  ze  Słupskiem  Gdynia  ma  więcej  atutów.  Położenie  tego
obszaru  w  sąsiedztwie  tworzącego  się  Trójmiejskiego  Obszaru  Metropolitalnego  wiąże
potencjalnie ten obszar z Gdynią. Znacznie ważniejszy, z punktu widzenia rozwoju miasta jest
udział  Gdyni  w  obsłudze  ponadregionalnej  (poziom  V)  z  racji  już  wykształconych  funkcji
związanych:  z  obronnością  kraju  (administracja  wojskowa),  ochroną  wybrzeża  morskiego  i
morskiej  granicy  państwa  (administracja  morska,  celna),  ratownictwa  morskiego,
sądownictwem morskim, specjalistyczną  obsługą węzłowych dziedzin gospodarki morskiej  i
handlu  międzynarodowego,  przedstawicielstw  handlowych  i  dyplomatycznych  instytutów
naukowo-badawczych  i  szkolnictwa  wyższego,  ukierunkowanych  na  problematykę  morską,
lecznictwa  specjalistycznego  (Instytut  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej),  kultury  i  ochrony
dziedzictwa kulturowego o profilu morskim. W zakresie tego typu obsługi Gdynia konkuruje nie
tylko z Gdańskiem, ale i ze Szczecinem. 
2.1. Założenia rozwoju funkcji
(…)
W  zakresie  usług  ponadpodstawowych  szczególnie  pożądane  są  wszelkie  przedsięwzięcia
umacniające rolę  Gdyni jako węzła  obsługi północnego regionu województwa, grupującego
usługi  poziomu IV i  V w zakresie szkolnictwa  średniego, pomaturalnego i  wyższego,  nauki,
kultury,  usług  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  pomocy  społecznej,  finansów  i  bankowości,
rozrywki, sportu kwalifikowanego oraz administracji gospodarczej, morskiej i specjalnej 
(…)
2.2. Cele i kierunki polityki przestrzennej 
CELE 
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-  Zapewnienie  dogodnych  warunków  realizacji  potrzeb  usługowych  mieszkańców  pod
względem powszechnej  dostępności i  należytego asortymentu i  standardu usług, zwłaszcza
usług publicznych podstawowych i ponadpodstawowych. 
-  Wzmocnienie  roli  Gdyni  jako  ośrodka  usług  IV  i  V  poziomu  o  zasięgu  ponadlokalnym  i
regionalnym skupiającego szereg usług specjalistycznych w skali aglomeracji i województwa. 
-  Stymulowanie  rozwoju  śródmieścia  jako  jedynego  miejsca  skupiającego  na  tym  samym
obszarze szeroki asortyment usług obsługi biznesu, usług wyspecjalizowanego handlu, kultury,
obsługi  hotelowej  i  gastronomicznej,  funkcji  prestiżowych  niewymagających  dodatkowego
ruchu samochodowego. 
(…)

KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
ROZWÓJ ŚRÓDMIEŚCIA 
Śródmieście pozostanie najważniejszym miejscem skupiającym na tym samym obszarze szeroki
asortyment  usług,  obsługi  biznesu,  finansów,  usług  wyspecjalizowanego  handlu,  kultury,
obsługi hotelowej i gastronomicznej, administracji. 
Na  terenie  Śródmieścia  następować  będzie  poszerzanie  oferty  usługowej  usług
wyspecjalizowanych o znaczeniu ponadmiejskim, krajowym i międzynarodowym. 
Miasto  zainteresowane  winno  być  umiarkowanym,  kontrolowanym  rozwojem  funkcji
śródmiejskiego centrum w celu zapanowania nad procesem wzrostu miejsc pracy ze względu
na niekorzystne skutki dla obsługi transportowej, nie tylko tego obszaru, ale i całego miasta. 
(…)

5. TURYSTYKA
(…)
5.2. Cele i kierunki polityki przestrzennej 
CELE  
(…)
-  Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  tzw.  "turystyki  biznesowej",  a  więc  stworzenie  jak
najlepszych  warunków  pobytu  gości,  których  celem  podstawowym  są  sprawy  służbowe,
wymagające  pozostania  w  Gdyni  przez  kilka  do  kilkunastu  dni  (z  wyraźną  przewagą  tych
pierwszych). 
Zainteresowanie  tej  grupy turystów to  hotele,  gastronomia,  rozrywka,  kultura  oraz  bardzo
dobrze zorganizowana obsługa biurowa.
(…)
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
Miasto winno opracować ofertę terenów turystycznych w ramach programu rozwoju turystyki,
dla których zostaną stworzone właściwe regulacje w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego: 
Jako  obszar  koncentracji  usług  adresowanych  do  turystów  wskazuje  się  rejon  ścisłego
Śródmieścia  wraz  z  pasem przyplażowym  od  granic  portu  do Polanki  Redłowskiej  oraz  na
wysokości Orłowa  jak również rejon projektowanej bazy promowej (Dworca Morskiego);  w
strefie śródmieścia istnieje realna możliwość zlokalizowania ok.  2000 miejsc noclegowych w
tym w wysokostandardowych hotelach.  Dla  lokalizacji  funkcji  obsługi turystyki  preferowany
jest pas terenu o szerokości ok. 200 m od brzegu morskiego. 
(…)

6. ZIELEŃ I WYPOCZYNEK 
6.1. Założenia rozwoju funkcji 
Założenia  rozwoju  funkcji  zieleni  i  urządzeń  wypoczynkowych  wiążą  się  z  koniecznością
wzbogacenia walorów wypoczynkowych miasta w odpowiedzi na wzrost potrzeb społecznych
w  zakresie  różnorodnych  form  spędzania  wolnego  czasu  oraz  w  związku  z  koniecznością
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zapewnienia  odpowiednich  standardów  w  środowisku  życia  i  poprawę  warunków
zdrowotnych w skali miasta. 
Oferta terenów i urządzeń wypoczynkowych w mieście winna być uniwersalna, dostosowana
do  potrzeb  różnych  wiekowo  grup  użytkowników,  o  różnych  zainteresowaniach  i
możliwościach  korzystania  z  urządzeń,  stąd  pożądane  łączenie  elementów  wypoczynku
aktywnego i biernego. 
(…)

XIV. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI O WALORACH KULTUROWYCH 
1. CELE 
Głównym celem polityki przestrzennej w odniesieniu do środowiska kulturowego jest ochrona i
rewaloryzacja  wszystkich jego walorów,  które stanowią o  pięknie  i  tożsamości historycznej
miasta.  W  przypadku  Gdyni  głównym  celem  polityki  przestrzennej  w  zakresie  ochrony  i
kształtowania  środowiska  kulturowego  winno  być:  -  zachowanie  tożsamości  historyczno-
kulturowej miasta, a w szczególności śladów jego historycznej genezy i specyfiki jako "miasta
dwudziestolecia międzywojennego - morskiej stolicy II Rzeczypospolitej" - ochrona wybitnych
przykładów architektury modernizmu lat 1918-39 oraz wybitnych realizacji  modernistycznych
okresu powojennego - zachowanie śladów osadnictwa wiejskiego oraz wiejsko-letniskowego
jako  świadków  historii  przestrzennej  i  kultury  materialnej  tego  terenu  -  rewaloryzacja
zdegradowanych przestrzeni miejskich o bogatej tradycji historycznej jako źródła odzyskania
przestrzeni kulturowej w obrębie dzielnic peryferyjnych - zachowanie niematerialnych wartości
historycznych  przestrzeni  miejskiej,  a  w  szczególności  nazw  dzielnic  i  ulic  posiadających
tradycję historyczną.
(…)
3.2. Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej i restytucji zasobów (strefa I) 
Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej i restytucji zasobów (I strefa) obejmować powinna 16
najcenniejszych zespołów wpisanych (i proponowanych przez środowiska konserwatorskie do
wpisu) do rejestru zabytków oraz 1  zespół skreślony z listy zabytków (tj.  siedlisko folwarku
Steinberg na Kamiennej Górze). Są to następujące zespoły: 

1. Zespół urbanistyczny Śródmieścia Gdyni - najcenniejsza część zespołu (1a), wpisana do
rejestru zabytków.”
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Ilustracja 2: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni z 
zaznaczeniem terenu projektowego



3.2.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mające wpływ na założenie 
projektowe

Ilustracja 3: Mapa pochodząca z biura planowania przestrzennego pokazująca zasięg miejscowych
planów zagospodarowania
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Ilustracja 4: Przykładowe rozmieszczenie budynków na terenie objętym planem /Pirs 
Dalmoru/ (© Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni)

Ilustracja 5: Miejscowy Plan zagospodarowania - Pirs Dalmoru
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Ilustracja 6: Plan miejscowy Węglowa Waszyngtona Portowa

Ilustracja 7:Załącznik graficzny w sprawie przystąpienia do sporządzeniu planu miejscowego 
uwzględniającego powstanie Nowej Węglowej



3.2.4. Założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia gdyni
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Ilustracja 8: Plan miejscowy Śródmieście



4. Koncepcja dyplomu

4.1.  Lokalizacja terenu projektowego
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4.2. Postawienie problematyki projektowej

Wyjaśnienie problematyki projektowej znajduje się w punkcie 1.2. Cel opracowania, uzasadnienie
wyboru tematu. Ta stronica stanowi jedynie graficzne uzupełnienie owego wyjaśnienia
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4.3. Analizy Stanu istniej ącego
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Ilustracja 10: Analiza krajobrazu

Ilustracja 9: Schemat komunikacyjny
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Ilustracja 11: Podział funkcjonalny

Ilustracja 12: Schemat powiązań z otoczeniem



4.4. Idea projektu – Rozwi ązanie postawionego problemu
Poprzedzając wnikliwą analizą problemów przedstawionych w punkcie 1.2 oraz 4.2 niniejszej pracy 
oraz biorąc pod uwagę wytyczne wynikające z studium terenu i otoczenia – punkt 4.3, wybrano 
rozwiązanie które w najbardziej kompleksowy i satysfakcjonujący sposób stawia czoło problemom 
centrum miasta.

Rozwiązanie :

– stworzenie przekrytego  centrum  handlowego  w przestrzeni  ulicy Starowiejskiej i okolic

– wsparcie przekrycia siecią parkingów

– przebudowa komunikacji na terenie projektowym dostosowując ją do bieżących potrzeb i 
standardów

– Stworzenie węzła integracyjnego przy Dworcu Głównym

– stworzenie przestrzeni o wysokiej jakości

– wyparcie niekorzystnego układu usług, tworząc  urbanistykę  o korzystnym układzie dla 
rozwoju handlu oraz gastronomi

Proponowane rozwiązanie nie tylko poprawi architektoniczną jakość centrum miasta, ponadto przy
prawidłowym wdrożeniu pozwoli przywrócić śródmieściu utraconą rolę handlową.
Co oczywista wraz z wzmożoną działalnością handlowo turystyczną wiąże się również napływ 
pieniędzy mający choć częściowo pokryć koszty inwestycji.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej szczególnie w okolicach dworca PKP jak i śmiała koncepcja 
przekrycia w zamierzeniu zachęci mieszkańców okolicznych miast jak i turystów odwiedzających 
Trójmiasto do częstszego odwiedzania Gdyni a w konsekwencji zwiększy wpływy z powstałych 
usług.
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Ilustracja 13: Ilustracja przedstawia połączenie kluczowych punktów terenu projektowego tj: 
Dworzec -> Starowiejska -> Pl Kaszubski -> Sea Towers -> Pirs Dalmor -> Skwer Kościuszki
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Ilustracja 14: Parkowanie to nie problem Dzisiaj warunkiem koniecznym istnienia usług masowych
jest istnienie bliskiego parkingu, W Gdyni to nie problem.

Ilustracja 15: Działania naprawcze Od ogółu do szczegółu, schemat przedstawia  drobne naprawy 
w tkance miejskiej
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Ilustracja 16: Projekt przewiduje uzupełnienia tkanki miejskiej architekturą o wysokiej jakości oraz
intensyfikację centrum miasta



4.5. Metodologia projektowa

Na potrzeby sporządzenia koncepcji przekrycia opracowano autorską metodę projektową, która 
pozwoliła w usystematyzowany i rzeczowo uwarunkowany sposób na przeprowadzenie przekrycia 
łączącego przestrzenie między pierzejami ulicy Starowiejskiej.

Nie sposób bowiem zaprojektować tak dużej przestrzeni opierając się jedynie na wrażeniach 
estetycznych oraz zasadach kompozycji i proporcji.

Pierwszym problemem wydaje się wysokość przeprowadzenia linii przekrycia oraz linii jego 
dowiązanie do elewacji budynków.

Linia ta powstała podczas wnikliwej inwentaryzacji pierzei ulicy Starowiejskiej. Metodą empiryczną 
oddziela lokale związane z działalnością gospodarczą znajdujące się poniżej linii od mieszkań 
znajdujących się powyżej. 

Obserwując okna budynków można stwierdzić czy w danym lokalu prowadzona jest działalność 
gospodarcza czy też okno należy do mieszkania prywatnego. Projekt zakłada iż właściciele 
przedsiębiorstw / usług będą chcieli uczestniczyć w przekryciu. Natomiast osoby prywatne jako 
bardziej nieprzewidywalne z założenia wyklucza się z przekrycia, projektując poszycie przekrycia 
poniżej ich okien.

Bryła powstała przez wypełnienie przestrzeni (swoisty negatyw) między pierzejami ulicy 
Starowiejskiej do wysokości wyznaczonej przez teoretyczną linię podziału usługi / mieszkania 
wyznacza obszar przebiegu przekrycia i w naturalny sposób kreuje granice projektowej. Innymi 
słowy w przestrzeni owej bryły powstanie przekrycie.
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Ilustracja 17: Teren projektowy

Ilustracja 18:  Teoretyczna linia podziału usługi / mieszkania



Następnym krokiem w drodze ustalenia przebiegu przekrycia było świadome założenie dominant, 
oraz rozłożenie akcentów i głównych punktów przekrycia.

Oczywistą sprawą był fakt iż w jakiś sposób należy zaakcentować skrzyżowania ulicy Starowiejskiej 
oraz ważniejsze place.

Sporządzono więc wykres  poziomu emocji jakie w założeniu ma przeżywać pieszy spacerując ulicą 
w interakcji z przekryciem. Im wykres emocji sięga wyżej tym więcej będzie się działo w danym 
punkcie ulicy. Wykres ów jest podstawą świadomego kreowania ważnych punktów melodii 
przekrycia

Narastanie emocji można przyrównać z budowaniem napięcia/klimatu w muzyce. Tu utwór którym 
projektant inspirował się nadając melodię przekryciu. Można zaobserwować iż intensywność 
melodii narasta osiągając kontrapunkt po czym uspokaja się aby ponownie nabrać dynamiki. 
Istotny jest również rytm oraz przestrzeń.  Owa analiza prowadzi do pewnych wniosków będących 
wytycznymi do projektowania.

Świadomość  optymalnego  teoretycznego  przebiegu  zadaszenia  to  jedno,  natomiast
wykonywalność projektu w warunkach żywej tkanki miejskiej to zupełnie inna sprawa. Należało
uwzględnić  czynnik  ludzki  oraz  formalno-prawny  tj  uczynić  projekt  odpornym  na  wszelkie
przeciwności czy to niechętnym mieszkańcom części kamienic czy też respektując należytą ochronę
zabytków. Zaprojektowano szereg rozwiązań które można zastosować w przypadku gdy zaistnieją
przeciwności uniemożliwiające dowiązanie się do sąsiedniego budynku w dowolny sposób.

Umożliwiają kreowania przebiegu przekrycia ze względów :
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Ilustracja 19: Teoretyczna Bryła wyznaczająca kubaturowe granice powstania przekrycia 

Ilustracja 20: Wykres projektowanego narastania emocji w danych rejonach przekrycia

Ilustracja 21: Narastanie napięcia w Przykładowym utworze /Cold Water/ Damien Rice /



· kompozycyjnych
· wytycznych konserwatora
· warunków technicznych budynków
· struktury demograficzno-usługowej /w wypadku protestów mieszkańców na określonym 

odcinku/
Rozwiązania  te  należy  użyć  w  konfiguracji  wynikającej  z  uzyskanych  pozwoleń  na  budowę
przekrycia od danych wspólnot kamienic.

Zaprojektowano  szereg  wariantów  przekryć,  kompozycja  przekrycia  powstała  w  oparciu  o
świadome rozmieszczenie owych modułów w osi ulicy, na wyznaczonych wysokościach niczym z
klocków lego

Przeanalizowano szereg wariantów ułożenia owych modułów i wybrano ten w którym kompozycja
była najbardziej trafna, kończąc przy tym etap projektowanie przebiegu przekrycia
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Ilustracja 22: Schematy ukazujące warianty dowiązania przekrycia do sąsiadujących budynków

Ilustracja 23: Moduły przekryć z których ułożono melodię całego założenia 

Ilustracja 24: Powstała linia przekrycia w wyniku przeprowadzonego procesu projektowego
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Ilustracja 25: Poszukiwanie melodii przebiegu przekrycia
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Ilustracja 26: wybrano powyższy wariant który kompozycyjnie i funkcjonalnie jest najlepszy



4.6. Układ komunikacyjny
Dzisiaj warunkiem koniecznym istnienia usług masowych jest  stworzenie bliskiego parkingu, W 
Gdyni to nie problem. 
W strukturze miasta zaprojektowano szereg parkingów podziemnych oraz budynków parkingowych
które stwarzają sprzyjające warunki skorzystania z walorów przekrycia gdy użytkownik ma zamiar 
pojawić się samochodem.
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Ilustracja 27: Rozmieszczenie parkingów w przestrzeni miasta, wraz z zaznaczeniem zakresu 
opracowania



Przeniesienie  komunikacji  kołowej pod ziemię  pozwoli  stworzyć kulturalną naziemną przestrzeń
publiczną przeznaczoną dla pieszych

Przeniesiona została ulica Dworcowa oraz początek 3-ciego maja wraz początkiem z ulicy 10-tego 
Lutego. Natomiast pod ulicą Starowiejską na wysokości ulicy Władysława IV wykonano tunel.

Pomiędzy Dworcem Głównym a Placem Konstytucji utworzy się reprezentacyjna przestrzeń 
natomiast pod nim projektant zakłada stworzenie Węzła integracyjnego SKM/PKP/PKS/ZKM wraz z 
dodatkowymi przestrzeniami parkingowymi.

43

Ilustracja 29: Przebieg tras podziemnych

Ilustracja 28: Rozmieszczenie parkingów schemat 2d



Z wygodnym parkowaniem łączymy  bezproblemowy dojazd, nawet z wyłączeniem ul Starowiejskiej
z ruchu i Gdynia nadal będzie miastem bez korków.

Zakłada się powstanie ramy komunikacyjnej Władysława VI -> Nowa Węglowa -> Węzeł Grabówek
odciążającej  ulice  centrum.  Umożliwi  to  bezkolizyjną  przebudowę  centrum  bez  totalnego
zablokowania ruchu
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Ilustracja 30: Schemat tras podziemnych wraz z zaznaczeniem parkingów oraz węzła 
integracyjnego SKM/PKP/ZKM/PKS

Ilustracja 31: Przebudowa Komunikacji
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Ilustracja 33: Przekrój wzdłużny przez ul. 3-ciego Maja, wraz z wizualizacją 3d pochylni 
sprowadzającej nas pod ulicę Starowiejską

Ilustracja 32: Rama komunikacji
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Ilustracja 34: Przekrój wzdłużny przez Starowiejską, wraz z wizualizacją 3d parkingu podziemnego 
pod ulicą Starowiejską 



4.7. Etapowanie rozwoju przekrycia
Z uwagi na rozległość inwestycji zaplanowano budowę przekrycia jak i architektury otaczającej w 
kilku etapach.

Pozwoli to na sprawdzenie funkcjonowania części przekrycia przed budową kolejnej, ponadto jest 
uzasadnione ekonomicznie.
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5. Wyposa żenie budowlano-instalacyjne

5.1. Odwodnienie dachów
Zakłada się integrację belki nośnej przytwierdzonej do elewacji budynku wraz z poziomą rynną 
zbierającą wodę z przekrycia. Woda z rynny spływać będzie w dół pionową rynną ukrytą w pilastrze
przytwierdzonym do elewacji w miejscu gdzie nie znajdują się otwory okienne. Rynna doprowadza 
wodę do miejskiej kanalizacji deszczowej
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Ilustracja 35: Przekrój poprzeczny przez przekrycie na wysokości ul Dworcowej
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Ilustracja 36: Rozmieszczenie pilastrów z rynnami

Ilustracja 37:  Rozmieszczenie pilastrów na tle elewacji budynku



5.2. Szkło samoczyszcz ące, absorbuj ące energi ę słoneczn ą
W projekcie zdecydowano się zastosować zaawansowany system przeszkleń  powlekanych firmy 
Pilkington  przynajmniej częściowo rozwiązujący problem czyszczenia jak i nagrzewania się 
przekrycia.

Pilkington Activ™ – szkło samoczyszczące do obiektów użytkowych

„Dzięki opracowaniu szkła Pilkington Activ™, pierwszego na świecie szkła samoczyszczącego
o podwójnym działaniu, firma Pilkington zrobiła znaczący krok naprzód w dziedzinie technologii
szkła: specjalna powłoka Pilkington Activ™ przy udziale światła dziennego powoduje rozkład
zanieczyszczeń organicznych i wspiera spłukiwanie rozpuszczonych cząsteczek brudu
przez deszcz. Już teraz inwestorzy budowlani wznoszący obiekty prywatne i komercyjne na
całym świecie odnoszą korzyści dzięki ekonomicznym i estetycznym walorom czystych
okien, przeszkleń dachowych i ogrodów zimowych. Poza czystością, połyskiem i przejrzystością,
od szyb w budynkach publicznych i obiektach biurowych wymaga się dziś również innych
funkcji. Profil techniczny przeszkleń wielkopowierzchniowych charakteryzują wymogi w zakresie
ochrony przed słońcem, izolacyjności cieplnej i ochrony przed hałasem oraz zaostrzone przepisy
bezpieczeństwa. Wymagania te można łączyć z funkcją samoczyszczącą szkła Pilkington Activ™. 
Dzięki obustronnemu powlekaniu oraz możliwości laminowania produktów firmy Pilkington, 
powstają szyby zapewniające estetykę, bezpieczeństwo i komfort oraz ekonomiczną eksploatację 
nowoczesnych budynków.”

Pilkington Activ Suncool™ – czystość na zewnątrz, chłód wewnątrz

„Ochrona przed słońcem stanowi decydujący czynnik ekonomiczny w przypadku dużych obiektów.
Pilkington Activ Suncool™ pozwala na połączenie tej funkcji szyb z ekonomicznymi
i estetycznymi walorami szyb samoczyszczących. Oprócz kosztów budowy w ostatnich latach na
pierwszy plan stale wysuwa się ekonomiczne zarządzanie budynkiem. Już w fazie planowania
przygotowuje się za pomocą analiz klimatycznych sposób zarządzania, pozwalający na 
optymalizację kosztów. Właściwości przeszkleń fasadowych odgrywają decydującą rolę przy 
obliczeniach dotyczących nakładów energii na klimatyzację, ogrzewanie i sztuczne oświetlenie. 
Wymagana jest duża ilość przepuszczanego światła dziennego przy możliwie jak najniższej 
przepuszczalności energii słonecznej. Dla takiego profilu wymagań Pilkington oferuje wysokiej 
jakości szkło przeciwsłoneczne z linii produktów Pilkington Suncool™.”
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5.3. Instalacje Wentylacji
Zdecydowano się na zastosowanie w projekcie Wentylacji Hybrydowej jako najbardziej skutecznej i 
wymagającej najmniej nakładów energetycznych. Wentylacja Hybrydowa to swoiste połączenie 
tradycyjnej wentylacji naturalnej – Aeracji wraz z połączeniem wentylacji Mechanicznej.

Aeracje zapewnia się przez Uchylenie okien w Połaci dachowej na poziomie 1-4 m w zależności od 
pory roku ściany osłonowej oraz uchylenie klap dachu przekrycia

Wentylacja Mechaniczna zostanie zapewniona przez instalację szeregu nawiewów i wywiewów pod
konstrukcją dachową. Sercem instalacji jest wentylatorownia której położenie widoczne jest na 
schemacie poniżej natomiast system czerpni i wyrzutni miejscowić się będzie na dachu budynku 
parkingowego powyżej (również kolor zielony)
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Ilustracja 38: Lokalizacja wentylatorowni - zaznaczona kolorem zielonym



5.4. Oświetlenie
Oświetlenie odbywa się poprzez oprawy wiszące, podwieszane na dźwigarach przekrycia, źródłem 
światła są żarówki metahalogenowe - patrz ilustracja poniżej.

Przewiduje się również tradycyjne lampy uliczne, źródłem światła są diody LED o ciepłym świetle 
2700K

Oświetlenie elewacji budynków za pomocą naświetlaczy LED
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Ilustracja 39: Przykładowe oprawy 
wiszące systemu Artemida – światło net.

Ilustracja 40: Oprawa Uliczna LED Street 
Lighting 2 - best-b2b.com

Ilustracja 41: Oświetlacz Advive - Brilum



5.5. Rozwi ązania konstrukcyjne
Przekrycie stanowi w większej części formę zamkniętą. Przewiduje się użycie technologi stalowo-
szklanej.

Połać dachu stanowią stalowe dźwigary sprężone dolnym cięgnem. Dźwigary opieramy na 
stalowych belkach przytwierdzonych do elewacji budynku za pomocą kotew we wieńcu. Ponadto 
belka wsparta jest pilastrami które również dodatkowo przytwierdzamy do wieńców kolejnych 
kondygnacji. Oczywiście w miejscach gdzie przytwierdzenie przekrycia do budynku jest niemożliwe 
opieramy ją na konstrukcji słupowej wolno stojącej.
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Ilustracja 42: Widok połaci dachowej przekrycia tuż przy ulicy dworcowej



Ściana osłonowa przekrycia w miejscach głównego traktu ulicy Starowiejskiej jak i sięgaczach ulic
poprzecznych wykorzystuje popularny system nośny jak i montażu fasad szklanych Spider.
W ścianie osłonowej  zamieszcza się od 1-3 drzwi obrotowych jak i  wrota  transportu kołowego
otwierana na pilota
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Ilustracja 43: Przekrój przez przekrycie wraz z zakotwieniem w elewacji budynku

Ilustracja 44:  Ściana osłonowa przekrycia od strony ulicy dworcowej



Celem ochrony budynków zabytkowych tudzież w przypadku braku możliwości dowiązania 
pilastrami istnieje możliwość zastosowania rozwiązania z oparciem przekrycia na słupie oraz 
dowiązania się wspornikowego do kamienic.

Odprowadzanie wody z przekrycia dowiązanego wspornikowo do zabudowy lokując rynnę w 
dźwigarze po czym odprowadzając ją w słupach do kanalizacji miejskiej
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Ilustracja 45: Rozwiązanie wspornikowe, dźwigar oparty na słupie



5.6. Komunikacja wewn ątrz przekrycia

– Komunikacja kołowa

odbywa się w godzinach nocnych 2:00-7:00 wjazd jedynie dla posiadaczy identyfikatorów 
poprzez wrota w ścianie osłonowej przekrycia. 

W pozostałych godzinach dostawy odbywają się od strony podwórzy od ul Wójta Radtkego 
oraz 10-tego Lutego

Transport kołowy odbywa się jedynie po wyznaczonej – zaznaczonej czerwienią trasie

– Czerwona trasa jest jednocześnie drogą pożarową

– Komunikacja rowerowa odbywa się tą samą trasą co kołowa w przeciągu całego dnia

– Komunikacja piesza – ludzie dostają się do przekrycia poprzez drzwi obrotowej mieszczące 
się w fasadzie osłonowej

– Wejście z parkingów podziemnych odbywa się za pomocą wind zaznaczonych na rzucie 
poniżej kolorem lazurowo-niebieskim 
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Ilustracja 46: Fragment zagospodarowania przestrzeni ul Starowiejskiej od ul Dworcowej do 3-
ciego Maja
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