
1 
 

 

Janusz Stanisław Lipiński                                                                      Gdańsk, marzec 2013 r. 

Deweloper  i doradca rynku nieruchomości, specjalizujący się w problematyce rozwoju 

współczesnego miasta.  

 

MŁODE  MIASTO  I  NOWA  WAŁOWA. 

 

Opinie o kierunkach rozwoju Młodego Miasta. 

Przez ostatnie kilka miesięcy jesteśmy świadkami gorącej dyskusji wywołanej rozpoczętą 

budową ul. Nowej Wałowej na postoczniowych terenach Młodego Miasta w Gdańsku. 

Dyskusji , która dotyczy tak naprawdę nie tylko układu komunikacyjnego ale przede 

wszystkim filozofii/idei powstającej tam nowej dzielnicy miasta. Odniosę się do czterech 

poważnych wypowiedzi, które moim zdaniem konstytuują ten ważny dyskurs o przyszłości 

jednego z najbardziej istotnych obszarów dla rozwoju Gdańska. 

Prof. Grzegorz Klaman, artysta i pracownik ASP a także szef Fundacji Wyspa Progress, w 

rozmowie z Jackiem Wiercińskim (Polska Dziennik Bałtycki, 21 stycznia 2013 r.) obawia się, 

że zgodnie z jego wiedzą Młode Miasto będzie „klastrem gigantycznych, wyizolowanych 

bloków”. Ale jest przekonany, że aktywność społeczna może się przyczynić do zmiany 

tego niekorzystnego trendu. Wraz z grupą artystów i działaczy ruchów miejskich przyczynił 

się do powstania Rady Interesariuszy Młodego Miasta. Jest to ciało o charakterze doradczo-

dyskusyjnym, dzięki któremu polepszyła się wymiana informacji pomiędzy podmiotami 

publicznymi i prywatnymi, którym leży na sercu rozwój nowej dzielnicy Gdańska. Wskutek 

rożnego rodzaju „nacisków” inwestorzy i projektanci Nowej Wałowej zmienili jej profil 

przestrzenny na bardziej przyjazny dla poruszających się ruchem pieszym. Uważa jednak, że 

„…mimo korekt, to wciąż brutalizm rodem z lat pięćdziesiątych, najwyżej 

siedemdziesiątych…” Postuluje także, by mimo istnienia uchwalonych przez miasto planów 

zagospodarowania, próbować je zmieniać, gdyż „…jeśli wybierzemy złe rozwiązania i tak 

będziemy musieli do planów wracać.”. I dodaje: „…Potrzebny jest głos mieszkańców i 

miasta. Deweloper dziś jest, jutro go nie będzie, my zostaniemy i będziemy ponosili przez 

dziesięciolecia koszty anachronicznych rozwiązań.” 

Prof. Jacek Dominiczak, architekt z gdańskiej ASP, w rozmowie z Maciejem Sandeckim na 

łamach Gazety Wyborczej (25 stycznia 2013 r.) sformułował tezę, że Młode Miasto zostało 

zaprojektowane zgodnie z urbanistycznymi teoriami Le Corbusiera z lat dwudziestych 

poprzedniego wieku, pachnącymi dzisiaj naftaliną i odrzuconymi właściwie przez świat 

zachodni. Wulgaryzując nieco można powiedzieć, że chodzi tu o miasto – maszynę w postaci 

zespołu mono-funkcyjnych wysp, odseparowanych od siebie korytarzami komunikacyjnymi, 

w obrębie których stawiamy  luźno budynki służące oddzielnie pracy, zamieszkiwaniu i 

wypoczynkowi. Kręgosłupem takiego „miejskiego modernizmu” są wydzielone ulice pełne 
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samochodów, nieprzyjazne dla pieszych, a cechą charakterystyczną  koncentracja funkcji w 

mega – skali, jak np. gigantyczne centra handlowe, wielkoskalowe zgrupowania 

korporacyjnych biurowców czy odseparowane od miasta, zamknięte osiedla mieszkaniowe. 

Wg prof. Dominiczaka te późno-kapitalistyczne twory, tak jak mamuty w Parku Jurajskim, 

wcześniej czy później muszą wyginąć, ustępując nowemu miastu epoki „kreatywnej”, gdzie   

pracujący dla siebie i mieszkający tu młodzi twórcy prowadzić będą „miejski styl życia”,  

poruszając się głównie po ścieżkach rowerowych. A jeżeli jeszcze jakieś samochody mają tu 

jeździć to nie po „śródmiejskich autostradach” tylko w systemie małych, równorzędnych ulic 

o ograniczonej przepustowości i preferowanym ruchu jednokierunkowym dla ulic 

przelotowych.  

Paweł Wład Kowalski, architekt z działającej na wolnym rynku gdańskiej Pracowni 

Projektowania Miasta uważa, że „Nowa Wałowa nic nie dzieli” gdyż „…nie ma tu nic, co 

by teraz miała przecinać…”. W swoim wystąpieniu opublikowanym w ramach Forum 

Autorów Dziennika Bałtyckiego (26-27 stycznia 2013 r.) przekonuje że idea nowej arterii 

odpowiada „genius loci” – lokalnemu duchowi miejsca, który charakteryzuje się tym, że 

główne drogi gdańskiego śródmieścia prowadzone są w przebiegu dawnych fos, zasypanych 

w trakcie rozwoju miasta. I tak jak Wały Jagiellońskie i Podwale Grodzkie były 

„…cywilizacyjną koniecznością”, tak „…Nowa Wałowa jest również taką koniecznością”. W 

dodatku poszczególne dzielnice historycznego Gdańska rozwijały się stosunkowo 

autonomicznie, a ich układy uliczne nie są prostą kontynuacją ulic w sąsiednich dzielnicach. 

Architekt podkreśla jednocześnie konieczność tworzenia dobrych planów miejscowych, a 

„projekty ważnych obiektów i sposób zabudowy eksponowanych obszarów warto wyłaniać w 

drodze konkursów.” I zaraz potem dodaje, że „ projekt architektoniczny ECS wyłoniony w 

konkursie międzynarodowym, nawiązujący do rdzewiejącego kadłuba budowanego statku, 

stracił stoczniowy kontekst”, gdyż „…znajdzie się w otoczeniu nowej zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej.” Paweł Wład Kowalski obawia się też, że „genius loci” nie będzie 

zachowany, gdyż „…trzeba będzie pogodzić ze sobą wiele interesów, zasady ładu 

przestrzennego z komercyjnymi celami deweloperskimi…” a „kluczem do harmonijnego 

rozwoju Młodego Miasta jest koordynacja” ( w domyśle obecnie kulejąca). 

Wiesław Bielawski, wiceprezydent Gdańska, odnosząc się na konferencji prasowej (25 

stycznia 2013 r.) do opinii i propozycji prof. Jacka Dominiczaka, apelował o wzięcie pod 

uwagę i wyważone zbilansowanie wszystkich aspektów budowy ul. Nowej Wałowej. Jest to z 

jednej strony interwencja urbanistyczna w przyszły układ zabudowy Młodego Miasta ale z 

drugiej niezbędny kręgosłup komunikacyjny z ważnym komponentem transportu publicznego 

a także ścieżek rowerowych. Styl życia wykluczający czy poważnie ograniczający ruch 

samochodowy jest na razie utopią, a drogi takie umożliwiają po prostu korzyści gospodarcze. 

Nowa Wałowa nie będzie żadną „autostradą”, ani nie podzieli też Młodego Miasta. 

Będzie miała wiele przejść dla pieszych w poziomie terenu, z sygnalizacją świetlną.  

Prezydent Bielawski zwracając się do proponujących inne rozwiązania, powiedział: „Chcemy 

rozmawiać, ale na poziomie konkretów. Na poziomie "dekalogu", tego, co ważne dla 

mieszkańców, wszyscy się zgodzimy, ale problemem są określone rozwiązania, które 
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uwzględnią szereg warunków. Ta debata ma sens, ale kiedy pojawi się alternatywa, a my na 

razie sensownej alternatywy nie widzimy”.  

Jeżeli chodzi o postulowany mix funkcjonalny to uchwalone przez miasto plany miejscowe 

umożliwiają wprowadzenie na terenach postoczniowych niemal każdego rodzaju 

zabudowy – to zależy tylko od wolnego rynku i głównie prywatnych właścicieli działek, 

którzy planują na nich przedsięwzięcia deweloperskie. „…Wokół planów nowej dzielnicy 

wykonano olbrzymią pracę intelektualną, by osiągnąć kompromis między interesem 

miasta i inwestorów... Na ostateczny kształt Młodego Miasta magistrat ma ograniczony 

wpływ”. 

Istota dyskursu - spór o istotę miasta idealnego. 

Autorzy powyższych wypowiedzi reprezentują nie tylko siebie ale także stojące za nimi 

instytucje i różne grupy interesów (interesariuszy). Prowadzony przez nich dyskurs w 

przestrzeni publicznej można by uznać za pełny gdyby nie odczuwany brak istotniejszych 

wystąpień właścicieli gruntów – deweloperów i inwestorów. Wypowiadają się oczywiście w 

mediach, ale głównie w rutynowy sposób, z użyciem rynkowej nowomowy. Można ich 

zrozumieć, gdyż jak zwykle mają najwięcej do stracenia lub zyskania, a na co dzień znajdują 

się między młotem podejmującej decyzje władzy i kowadłem opinii publicznej oraz 

obserwującej ich czujnie konkurencji.  

Wracając jednak do istoty prowadzonego dyskursu, określił bym go w następujący sposób: 

jest to spór o doktrynę rozwoju miasta, leżącą u podstawy prezentowanych podejść do 

sposobów kształtowania organizmu miejskiego. Jest to jednocześnie dyskusja o modelu 

miasta idealnego XXI wieku a możliwościami jego realizacji tu i teraz. Jest to także 

świadectwo współczesnego pluralizmu doktrynalnego, istniejącego w wolnej i 

demokratycznej Polsce. Jest to również dowód na to jak ważny dla wszystkich 

zainteresowanych rozwojem Młodego Miasta a także całego Gdańska jest sposób i jakość 

urbanizacji tego śródmiejskiego obszaru poprzemysłowego.  

Model miasta współczesnego. 

Zanim przejdę do oceny prezentowanych powyżej faktów/opinii/poglądów, muszę sam 

przedstawić moje samodzielne „wyznanie wiary” , jeśli chodzi o model rozwoju 

współczesnego miasta europejskiego, a w szczególności jego dzielnic śródmiejskich. 

Zakładam też , że mówimy o miastach już istniejących, posiadających swoją historię a nie 

budowanych „na surowym korzeniu”. Dlatego też z góry odrzucam doktrynę deglomeracyjną, 

zakładającą rozlewanie się miasta na otaczające je tereny rolnicze/zielone. Nie wchodzi w grę 

także model miasta historycznego (priorytet dla przeszłości, prymat dla rekonstrukcji) oraz z 

oczywistych względów odrzucam doktrynę miasta funkcjonalnego, „miasta – maszyny”, w 

szczególności jej tandetną, soc-realistyczną odmianę oraz współczesną wersję, sformatowaną  

jako produkt masowej konsumpcji globalnego kapitalizmu. Co więc należy do istoty modelu 

miasta, gdzie bym sam chciał zamieszkać, pracować i odpoczywać, po prostu żyć ? Mówimy 

o obszarze już zurbanizowanym, nawet jeśli będzie to teren poprzemysłowy czy też w inny 

sposób zdegradowany przestrzennie i społecznie lub po prostu zagospodarowany 
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nieoptymalnie, tj. niewykorzystujący tkwiącego w nim potencjału rozwoju. Uważam, że 

przede wszystkim należy wykorzystać każdy wolny (czytaj – nie zagospodarowany 

optymalnie) metr kwadratowy  znajdujący się wewnątrz strefy zurbanizowanej, zanim się 

sięgnie po tereny zewnętrzne. A więc na pierwszy ogień powinny iść tereny które mogą być 

przedmiotem rewitalizacji i transformacji, przekształcania/przystosowywania do nowych, 

współcześnie użytecznych funkcji.  Z jednoczesnym dogęszczaniem zabudowy aż do 

optymalnego poziomu charakterystycznego dla miasta zwartego, o odpowiedniej masie 

krytycznej i miksie funkcji, sprzyjających pozytywnej kooperacji mieszkańców i 

użytkowników danego obszaru. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie chodzi tu o 

odbudowę pojedynczych obiektów, np. w formie tzw. plomb dogęszczających, tylko działania 

obszarowe, których odnowa urbanistyczna połączona jest z kompleksowym i 

skoordynowanym rozwiązywaniem kwestii technicznych, gospodarczych i kulturowo-

społecznych, z wyraźnym akcentem na rozwój przestrzeni publicznych.  

Z doktrynalnego punktu widzenia preferuję więc model miasta zwartego, rozwijającego się 

głównie poprzez rewitalizację dogęszczającą, rozumianą jako zespół działań mających 

doprowadzić do odnowy obszaru miejskiego będącego w sytuacji kryzysowej lub 

nieoptymalnie zagospodarowanego, zgodnie z ideą spójności terytorialnej i 

inteligentnego rozwoju, w efekcie czego następuje znaczne powiększenie Habitatu 

(rozumianego jako miejsce do życia we wszystkich jego aspektach) przede wszystkim w 

granicach istniejących obszarów zurbanizowanych.  

Jak planowano zagospodarowanie Młodego Miasta ? 

W 1996 roku grupa naukowców z Politechniki Gdańskiej po kierownictwem prof. 

Mieczysława Kochanowskiego wykonała opracowanie pt. „Studium rewitalizacji 

północnej części śródmieścia Gdańska”. Wychodząc od stwierdzenia braku wyraźnie 

wykształconej dzielnicy śródmiejskiej, proponują aby nowa i aktywna, wielofunkcyjna 

struktura śródmieścia rozwinęła się na poprzemysłowych terenach położonych na 

północ od Starego Miasta, z bulwarem nadwodnym od ujścia Raduni do Motławy, dalej 

wzdłuż Motławy i Leniwki – Martwej Wisły, z drugiej strony na wschód od ulicy Wałowej i 

Jana z Kolna. Ogólna zasada - to różnorodność zabudowy i współistnienie wielu form 

krajobrazu miejskiego z wykorzystaniem reliktów form poprzemysłowych i 

historycznych, rozwinięcie wątków nadwodnych oraz implementacja do struktur 

urbanistycznych wątków tradycji walk o wolność. Autorzy zwracają także uwagę, że 

istnieje na tych terenach potencjał lokalizacyjny obiektów i założeń o ponadprzeciętnej skali o 

wyrazistej i nowoczesnej architekturze a także możliwość i zarazem konieczność realizacji 

systemu znaczących przestrzeni publicznych. 

W roku 2000, na zlecenie spółki „Synergia 99” (powołanej do życia przez właścicieli Stoczni 

Gdańskiej dla zagospodarowania terenów uwalnianych od produkcji stoczniowej), zespół 

urbanistów z amerykańskiej firmy Sasaki (prowadzący Dennis Pieprz) – przy współpracy 

specjalistów z Politechniki Gdańskiej (Mieczysław Kochanowski, Danuta Kochanowska, 

Piotr Lorens „Land use structure determinants for the Gdansk Shipyard Area.” Gdansk, July 

2000.) oraz innych uczelni i ośrodków badawczych – opracował „Vision Master Plan” czyli 

koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenów stoczniowych. Pojawiły się nowe 
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propozycje ukształtowania przestrzeni publicznych połączone z tradycyjną, kwartałową 

strukturą zabudowy. Główny ciąg komunikacyjny – ul. Nowa Wałowa miał mieć charakter 

miejskiego bulwaru przyjaznego dla pieszych. Ważną rolę „łączników” z istniejąca strukturą 

miasta historycznego przypisano traktom pieszym:  

 dla idących od dworca kolejowego ulicami Heweliusza i Rybaki do nabrzeża Leniwki 

na wysokości starego basenu Stoczni Cesarskiej i  

 od dworca do Placu Solidarności, dalej Drogą do Wolności aż do pirsu wodnego na 

brzegu Martwej Wisły, w okolice przyczółka mostu wiodącego do Stoczni Gdańskiej 

na Wyspie Ostrów oraz  

 bulwaru nadwodnego będącym przedłużeniem historycznego Długiego i Rybackiego 

Pobrzeża, od ujścia Kanału Raduni do Motławy - wzdłuż nabrzeża Motławy i 

Leniwki. 

Ważnym wydarzeniem okazały się „Międzynarodowe warsztaty deweloperskie” pod 

kierownictwem Romualda Loeglera, których finał odbył się na Politechnice Gdańskiej w 

lutym 2002 roku . Deweloperzy europejscy wraz z rekomendowanymi przez nich 

architektami: AIR Jurkowscy (Katowice), Arch-Deco (Gdynia), Atelier Loegler (Kraków), 

Aukett Polska (Warszawa), Chapman Taylor (London), Feddersen Herder Winkelbauer 

(Berlin), Fugmann & Janotta (Berlin), Jems (Warszawa), Karpinski & Tan (Toronto), Rave 

(Berlin), Red Design(Gdańsk), Reidemaister & Glaessel (Berlin), Rhode Kellermann 

Wawrowsky Polska (Warszawa), Studio Bednarski (London), Studio EL (Wrocław), Zvi 

Hecker (Berlin-TelAviv), we współpracy z PG (prof. Kochanowski, dr Lorens), w oparciu o 

zaproponowany plan koordynacyjny przygotowany przez R. Loeglera, przygotowali 

propozycje zagospodarowania przydzielonych im działek. W efekcie uzyskano od zespołów 

dewelopersko-architektonicznych zweryfikowany zbiór uwarunkowań projektowych dla 

każdej z planowanych działek budowlanych. Pojawiły się projekty i makiety konkretnych 

budynków o zróżnicowanych funkcjach śródmiejskich. 

Kolejne projekty będące rezultatem różnych konferencji, warsztatów, konkursów i prac 

zlecanych projektantom krajowym i zagranicznym zostały wykorzystane w przygotowanym 

(na zlecenie Synergii 99 przez zespół z Politechniki Gdańskiej) wniosku do planu 

miejscowego opracowywanego w międzyczasie przez Biuro Rozwoju Gdańska. 

30 września 2004 r. Rada Miasta Gdańsk uchwaliła dwa miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, pokrywające całkowicie tereny przewidywane do 

rozwoju Młodego Miasta. Plany przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 15 listopada 2004 r. 

Plany  uwzględniały częściowo rezultaty  prac  wykonanych na zlecenie różnych 

interesariuszy potencjalnego obszaru Młodego Miasta, w tym kompleksowego wniosku S99. 

Ustalają one nowe przeznaczenie terenów, głównie na funkcje usługowe i mieszkalne. 

Funkcje produkcyjno-usługowe zostały zachowane tylko w tych obszarach, gdzie produkcja 

będzie jeszcze kontynuowana w przyszłości. Zachowane zostały na cele publiczne tereny 

Placu Solidarności i Drogi do Wolności wraz z Salą BHP. Wybudowanie Nowej Wałowej na 

terenie MPZP jest warunkiem odbioru nowych budynków. W odróżnieniu od propozycji 

zawartych we wniosku S99, planista miejski nie włączył do terenów publicznych nabrzeży na 

styku z Martwą Wisłą, Droga do Wolności w stosunku do propozycji społecznych straciła 

charakter dużego, osiowego założenia, Nowa Wałowa zamiast proponowanego przyjaznego 

pieszym charakteru z uspokojonym ruchem kołowym, uzyskała status przelotowej arterii 

(części obwodnicy śródmiejskiej) tworzącej barierę oddzielającą nadwodne tereny Stoczni 

Cesarskiej od rejonu Placu Solidarności. Jednocześnie na   odseparowanym i stosunkowo 

niewielkim obszarze Stoczni Cesarskiej, o dużej ilości starych hal produkcyjnych 

rekomendowanej przez konserwatora do zachowania, planista wprowadził obowiązek 

umiejscowienia zabudowy mieszkaniowej o ogromnej powierzchni 150-250 tys. m2. Ponadto 
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mając pełną świadomość jak trudne w realizacji będą wyznaczone w planie obiekty oraz , że 

finansowanie infrastruktury publicznej będzie musiało się odbywać ze znaczącą partycypacją 

inwestorów prywatnych - władze Miasta przyjęły maksymalny wymiar opłat planistycznych i 

adiacenckich, który z założenia miał dotknąć głównie prywatnych właścicieli nieruchomości, 

czyli w praktyce inwestorów i deweloperów. Na koniec trzeba podkreślić, że autorzy planu 

odrzucili też używaną powszechnie, oryginalną i zarazem historyczną nazwę obszaru - Młode 

Miasto i wprowadzili czysto administracyjne pojęcie - „Nowe Miasto”.  

21 grudnia 2004 r. - 2005 r. Synergia 99 dokonuje nowego, wtórnego podziału 

geodezyjnego zgodnego z nowymi mpzp i po uprawomocnieniu się podziału, w ramach 

wzajemnych rozliczeń, przekazuje Miastu Gdańsk działki przeznaczone do użytku 

publicznego o powierzchni ok. 12,5 ha. Na gruntach tych realizowany jest budynek 

Europejskiego Centrum Solidarności, obejmują one także teren pod Drogę do Wolności 

oraz uzupełniające działki na Placu Solidarności, w tym pod historyczną bramą Stoczni 

Gdańskiej. Grunty te także przewidziane są pod obiekty edukacji oraz pod główne ciągi 

komunikacyjne. Przewidziano także działkę z budynkiem dawnej szkoły zawodowej na 

potrzeby niezależnego Instytutu Sztuki WYSPA i prowadzonej tam działalności 

artystycznej. 

23 grudnia 2004 r. - Istotnym krokiem na drodze zachowanie dziedzictwa „Solidarności” na 

terenach dawnej Stoczni było przekazanie przez Synergię 99 Sali BHP jako darowizny dla 

ogólnopolskiego NSZZ „Solidarność”. 

Listopad 2012 r. – rozpoczyna się budowa I Etapu ulicy Nowej Wałowej. 

Wiosna 2013 r. – zaawansowana budowa ECS-u wraz z pomnikiem Poległych 

Stoczniowców dominuje urbanistycznie nad Placem Solidarności. 

 

 Wydarzenia które kształtują zagospodarowanie przestrzenne Młodego Miasta. 

Jak pokazuje zarówno historia planowania zabudowy miejskiej jak i głosy w obecnie 

toczącym się dyskursie na temat rozwoju Młodego Miasta, różni interesariusze prezentują 

różne poglądy i to dodatkowo zmienne nie tylko merytorycznie ale również w czasie. Co do 

kilku pryncypiów wszyscy są jednak zgodni: jest to obszar o znaczącym, 

„miastotwórczym” potencjale, przeznaczony pod zróżnicowane funkcje śródmiejskie, z 

bogatym dziedzictwem do wykorzystania i jeszcze większą, słabo rozpoznaną i 

dookreśloną przyszłością.  

Obecnie możemy mówić o kilku istotnych zdarzeniach, które w sposób znaczący wpłyną na 

przyszły kształt nowej dzielnicy.  

Pierwszy to oczywiście opisane powyżej uchwalenie przez Miasto Gdańsk w 2004 r. 

dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te przesądziły o 

kształcie urbanistycznym obszarów postoczniowych i jako prawo miejscowe są głównym 

regulatorem przestrzennego rozwoju dzielnicy.  

Drugim wydarzeniem jest dokonany przez Synergię 99 w roku 2005 wtórny podział 

geodezyjny w oparciu o ustalenia uchwalonych rok wcześniej planów miejscowych. W ten 

sposób utrwalono w realnej przestrzeni około 100 nowych działek geodezyjnych tworzących 

podstawowe jednostki urbanistyczne definiujące tereny przyszłej zabudowy, w tym 

przestrzenie publiczne oraz miejsca aktywności inwestorów i deweloperów. Jest to trzeci tak 

znaczący podział przestrzenny w ponad 630 letniej historii tego obszaru. Pierwszy z nich 
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nastąpił 18 stycznia 1380 roku, kiedy to na surowym korzeniu i na prawie chełmińskim 

założona tu została osada pod nazwą „Młode Miasto” (iuvenis civitas). Drugi znaczący 

podział rozpoczął się w pierwszej połowie XIX wieku (1844 r.) wraz z wejściem na te tereny 

przemysłu stoczniowego.  60 lat później, 29 września 2004 roku gdańscy radni uchwalając dla 

tych terenów dwa nowe plany miejscowe, przywrócili na nim miejską tkankę urbanistyczną, 

odnawiając jakby przywilej założycielski Młodego Miasta z 1380 roku. 

Zmiany właścicielskie: W ślad za tym „aktem założycielskim” nastąpił podział spółki 

Synergia 99 na szereg „spółek celowych”, z których każda objęła we władanie konkretny 

obszar ograniczony terytorialnie oraz zróżnicowany historycznie i funkcjonalnie, np. 

„Stocznia Cesarska”, „Kolonia Robotnicza” czy „Drewnica”. Spółki te pozyskały nowych 

właścicieli i zapewne będą realizować własne programy rozwojowe. Sama spółka Synergia 99 

włada dzisiaj już tylko około 10 hektarami gruntów z pochylniami stoczniowymi a jej 

właścicielem jest państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu.  

Kolejne wydarzenie o podstawowym znaczeniu to budowa Europejskiego Centrum 

Solidarności. To pierwszy nowy obiekt publiczny, o ogromnym znaczeniu symbolicznym a 

także przestrzennym. ECS ustala „standard” jakości architektury a szykowana obok  „Droga 

do Wolności” ma szansę stać się  „wzornikiem” zagospodarowania przestrzeni publicznych.  

Ważnym wydarzeniem jest także rozpoczęta jesienią 2012 roku budowa ul. Nowej 

Wałowej. Do końca 2014 r. powstanie pierwszy etap w postaci tzw. „małęj pętli” łączącej 

pojedynczą jezdnią rejon ulicy Rybaki , dalej między Salą BHP i budynkiem Starej Dyrekcji 

do Jana z Kolna i wiaduktem nad torami kolejowymi do ronda Bramy Oliwskiej. Realizacja  

Nowej Wałowej umożliwi połączenie komunikacyjne z największą arterią śródmiejską 

Trójmiasta – Aleją Zwycięzców, co jest warunkiem odbioru nowych budynków w Młodym 

Mieście. Budowa realizowana jest za pieniądze inwestora prywatnego, zgodnie z umową o 

współpracy zawartej z Miastem Gdańsk.  

Koncepcja Nowej Wałowej jako głównego kręgosłupa komunikacyjnego dla terenów wzdłuż 

Motławy i Leniwki (z włączeniem od północnego zachodu do Alei Zwycięzców na rondzie 

Bramy Oliwskiej oraz od południowego wschodu poprzez Polski Hak do wylotu na Elbląg i 

Warszawę) rozwijana jest od kilkudziesięciu lat przez planistów miejskich. Jej lokalizacja w 

latach dziewięćdziesiątych przebiegała przez teren, gdzie obecnie buduje się Europejskie 

Centrum Solidarności, odcinając zupełnie Plac Solidarności od terenów postoczniowych. 

Rozwiązanie to powodowało, że Sala BHP wraz z budynkiem Starej Dyrekcji jak i całą 

Stocznią Cesarską była odcięta od miasta a Plac Solidarności otoczony był z trzech stron 

przez betonowe konstrukcje węzła komunikacyjnego. Na szczęście udało się w procesie 

planowania przerzucić cały węzeł komunikacyjny dalej na północ, tak że wiadukty nad torami 

kolejowymi znajdą się teraz na ulicą Jana z Kolna na północ od domów ulicy Robotniczej, w 

rejonie przystanku kolejowego Gdańsk Stocznia. Plac Solidarności uzyskał w ten sposób 

potrzebny „oddech” i miejsce na reprezentacyjne pierzeje – jego główną wschodnią ścianę 

tworzy teraz front budynku ECS-u. Można by zapytać po co w ogóle te wiadukty z 

połączeniem do Bramy Oliwskiej – przecież poprzez ulicę Jana z Kolna można dotrzeć do 

węzła Kliniczna i tam rozpraszać dalej ruch we wszystkich kierunkach. Argumenty 
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inżynierów ruchu były następujące: przepustowość węzła Kliniczna jest niewystarczająca – 

już dzisiaj w godzinach szczytu tworzą się tam korki, a co dopiero jak powstaną planowane 

budynki na obszarze Młodego Miasta. Przebudowa węzła Kliniczna, „udrożniająca” 

przepływy samochodów  nie wchodziła według inżynierów drogowych w grę, więc pozostało 

zbudować przejazd nad torami kolejowymi w nowo wybranym miejscu. Poza tym 

rozwiązanie to odciążało także ruch przy Placu Solidarności.  

Rozumiejąc argumenty o potrzebie Nowej Wałowej jako urbanistycznej odpowiedzi na 

„samochodowy styl życia”, nie pozostaje nic innego jak przyglądać się dokładnie konkretnym 

rozwiązaniom projektowym pod kątem przyjazności pieszym, przyjęcia opcji bulwaru 

miejskiego a nie dzielnicowej „przelotówki” (oznacza to preferencję dla ruchu uspokojonego, 

płaski charakter nawierzchni bez wystających i wygrodzonych torowisk , pasów 

rozdzielających, i innych utrudnień dla ruchu pieszego, obecność zieleni i innych rozwiązań 

tzw. małej architektury) a także zoptymalizowania organizacji ruchu z preferencją co 

najmniej dla dwóch głównych ciągów pieszych: Drogi do Wolności i kontynuacji ulicy 

Rybaki aż do nabrzeża Leniwki.  

Podsumowanie i wnioski na przyszłość. 

Aby jednak móc powiedzieć, że budowa Młodego Miasta rzeczywiście ruszyła, czekamy 

wszyscy na rozpoczęcie budowy pierwszego obiektu komercyjnego. A na razie trwa w 

najlepsze dyskusja o ulicy Nowej Wałowej. Czy z prowadzonego publicznie dyskursu 

wynikają jakieś ważne dla kształtu Młodego Miasta wnioski ? Podsumujmy zatem stan 

zaawansowania budowy Młodego Miasta, wyciągając jednocześnie wnioski na przyszłość. 

1. Obecnie na terenie Młodego Miasta nie ma żadnego podmiotu (po podziale spółki 

Synergia 99), który byłby w stanie realnie koordynować proces rozwoju całej 

dzielnicy. I słusznym wydaje się niepokój architekta Pawła Kowalskiego, który 

przewiduje trudności w procesie wyważania racji komercyjnych deweloperów, 

oczekiwań społecznych co do konkretnego modelu ładu przestrzennego i potrzeby 

wysokiej jakości przestrzeni publicznych. 

2. Największą rolę w tym zakresie mogą odegrać władze miasta, pilnując przede 

wszystkim przestrzegania przez wszystkich interesariuszy ustaleń zawartych w 

planach miejscowych. Oraz będąc otwartym na głosy opinii publicznej, które choć 

rzadko bywają konkretne, to przecież niosą ze sobą przede wszystkim wyobrażenie 

pożądanego modelu miasta, które będzie tu budowane. 

3. Aktywność społeczna może w praktyce przyczynić się do korekty konkretnych 

rozwiązań przestrzennych, realizowanych przez interesariuszy Młodego Miasta. (Patrz 

działalność Anety Szyłak i Grzegorza Klamana poprzez Instytut Sztuki Wyspa.) 

4. Efektywnym sposobem wprowadzenia faktycznych zmian w obszarze nowej 

dzielnicy, jest zmiana prawa lokalnego zapisanego w planach miejscowych, w trybie 

przewidzianym przez regulacje ustawowe. Proponowane zmiany muszą wyprzedzać 

praktyczną realizację elementów nowej dzielnicy a więc wymaga to bieżącego 

monitoringu postępu prac przez zainteresowanych i czynnego udziału zarówno w 
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procesie planistycznym jak i w trakcie realizacji poszczególnych przedsięwzięć na 

określonych terenach. 

5. Jeżeli są podmioty zainteresowane wprowadzeniem różnego rodzaju dobrych praktyk, 

np. projektowania dialogicznego opartego na zrozumieniu ukrytych znaczeń w 

przekształcanej przestrzeni (jak to proponuje profesor Jacek Dominiczak), to 

najpewniejszą drogą jest doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu z deweloperami 

i pracującymi dla nich projektantami, oczywiście na wczesnym etapie ustalania 

zagospodarowania przestrzennego danej nieruchomości. Myślę, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby poruszyć te tematy np. z projektantami Stoczni Cesarskiej, po 

nawiązaniu kontaktu poprzez Radę Interesariuszy Młodego Miasta.  

6. Rada Interesariuszy Młodego Miasta jako platforma spotkań zainteresowanych 

powstaniem nowej dzielnicy Gdańska,  może odegrać ważną rolę jako inicjator i 

koordynator publicznej dyskusji dotyczącej zarówno modelu rozwojowego miasta 

współczesnego jak i implementacji konkretnych rozwiązań urbanistycznych. 

7. Inwestorzy i deweloperzy powinni uważnie wsłuchiwać się w dyskusje prowadzone 

na platformach społecznych, gdyż jeśli chcą z sukcesem zrealizować i sprzedać 

proponowane przez siebie obiekty, muszą trafić z ofertą w sam środek oczekiwań 

gęstego otoczenia społecznego projektu.  

Jak widać, aby proces rozwojowy poruszał się do przodu, wszystkie trzy strony: Res 

Publica, Res Economica i Res Privata (trzy główne grupy interesariuszy: podmioty 

społeczne/publiczne, gospodarcze oraz indywidualni użytkownicy i mieszkańcy) 

powinny móc partycypować  w tworzeniu i realizacji  nowej, miastotwórczej struktury, 

zgodnie z ideą kooperacji pozytywnej.  Jeżeli natomiast którakolwiek z tych grup jest 

pomijana w miejskim procesie rozwojowym (wykluczenie proceduralne, merytoryczne czy 

ideowe), prowadzi to w efekcie do ogromnych opóźnień w realizacji przedsięwzięcia lub/i 

powstania miasta ułomnego. 

Mówiąc językiem prakseologii a także sięgając do dorobku Leona Kriera1, dopiero Res 

Publica w dynamicznej kooperacji pozytywnej z Res Economica  i  Res Privata  daje 

nam  szansę na powstanie Civitas – prawdziwego miasta. 

  

 

                                                           
1 Léon Krier, „Architektura Wspólnoty”, Wydawnictwo Słowo/Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2012. 

 


