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Na terenie opracowania obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża 
część północna w mieście Gdańsku (o nr ewidencyjnym 0833) 
uchwalony Uchwałą nr XXV/503/12 Rady Miasta Gdańsk z dnia 
23 kwietnia 2013 r. 

Cały obszar opracowania znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej oraz w granicach obszaru rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. Dla placu im. 
gen. Stanisława Maczka wyznaczono minimalny procent 
powierzchni biologicznie czynnej o wartości 60% powierzchni 
terenu. Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej 
do utworzenia ciągów pieszych z wykluczeniem materiałów 
wylewanych i bitumicznych.

Informacje wyjściowe



Informacje wyjściowe



Informacje wyjściowe



Stan istniejący



Plac gen. Maczka  –  
– zieleń istniejąca



– likwidacja murków,
– niwelacja terenu,
– usunięcie dwóch drzew 
liściastych.

Likwidacja  



– nawierzchnia taka jak we 
wcześniejszych etapach projektu,
– elementy wyposażenia i 
oświetlenie takie jak na placu,
– rośliny okrywowe wokół świerku 
w części północnej,
– ławeczki wokół świerku i  wzdłuż 
budynku,
– trawnik rekreacyjny w części 
środkowej,
– oświetlenie w centralnej części,
– w części północnej trawnika 
sprzęty sportowe,
– leżaki/szezlongi w części 
południowej trawnika,
– trawy ozdobne wzdłuż budynku,
– drzewa w części południowej, 
– rośliny okrywowe od strony ulicy 
Sychty (część południowa). 

Zagospodarowanie  



Zagospodarowanie  –  
– nawierzchnia

Materiał Wytrzymałość 
na ściskanie 

[Mpa]

Ścieralność 
[mm]

Nasiąkliwość 
[%]

Mrozoodporność 
[ilość cykli]

Cena 
[zł/m2]

Kostka 
granitowa

130 0,26 0,4 całkowita około 
100

Kostka 
betonowa
szlachetna

36 5,8 4,0 około 200 około 
100



Zagospodarowanie  –  
– nawierzchnia

kostka granitowa łupana 11/13
w kolorze jasno szarym

gryz granitowy jasno szarym



Zagospodarowanie  –  
– obrzeża

EKObord

krawężnik granitowy



Rośliny – drzewa

1
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'



1



Rośliny – okrywowe

2

3

Berberis thunbergi ' Green Carpet'

Cotoneaster dammeri



2



3



Rośliny – okrywowe

4

Rosa 'Mercury 2000'



4



Rośliny – trawy

5

Calamagrotis x acutiflora 
'Overdam'



5



Zagospodarowanie – 
– wyposażenie



Wyposażenie – 
– ławki 



Wyposażenie – 
– oświetlenie 



Wyposażenie – 
– leżaki betonowe 



Wyposażenie – 
– nording walking 





Wyposażenie – 
– kołowrotki TAI CHI 





Wyposażenie – 
– twister 





Wyposażenie – 
– rowerek 





DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

Tomasz Bobras
Marta Janczuk
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