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STANISŁAW LATOUR

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA 
ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE

Trzebiatów — położony na Pomorzu Zachod
nim, w  północnej części powiatu gryfickiego, 
na niew ielkim  w zniesieniu w  głębokim zakolu 
rzeki Regi —  posiadał w  swoim  czasie znako
m ite warunki rozwoju. Bliskość morza, spław- 
ność rzeki, krzyżujące się szlaki handlowe, 
a także obszerne zaplecze upraw rolnych spra
w iły, że miasto to w  okresie średniowiecza, 
a także i w  czasach nowożytnych, przeżywało  
okres rozkwitu, konkurując z powodzeniem  
z sąsiadującymi na południu Gryficami i po
bliskim Kołobrzegiem.

Towarzyszące temu rozwojowi okoliczności zna
lazły odbicie w  charakterze zabudowy, w  boga
tym  jej programie, a także w  trwałości cegla
nych konstrukcji, stosowanych szeroko nie 
tylko w  publicznych budowlach sakralnych

i świeckich, lecz również w  m ieszczańskiej za
budowie typu m ieszkalnego i gospodarczego.
W swej bogatej w  wydarzenia przeszłość* 
ły rozbiórce średniowieczne bramy m iejskie i 
i ostatnia wojna nie oszczędziła miasta. Znisz
czeniu uległa zachodnia pierzeja rynku i część 
zabudowy w  rejonie północno-wschodnim . 
W iększość budynków jednakże ocalała. Dzięki 
tem u Trzebiatów można zaliczyć do tych  nie
licznych miast, które obok siatki daw nych ulic 
zachowały swój trzeci wymiar, reprezentow a
ny w  przyrynkowej zabudowie, a także w  oglą
danej z daleka panoramie, w ypełnionej piętrzą
cym i się dachami domów. Ten niecodzienny, 
jak na warunki Pomorza, fakt zobowiązuje do 
szczególnego zajęcia się dalszym  losem  miasta, 
utrwalenia jego walorów kom pozycyjnych i 
historycznych.

1. Trzebiatów, schemat 
planu miasta średnio
wiecznego: A  — przy
puszczalny zarys grodu 
i osady przedlokacyjnej, 
В — szlaki kom unika
cyjne, С — obecne ko
ryto Regi i jej kanału
1. Trzebiatów, a sche
matized plan of medie
val town: A  — pro
bable outline of burgh 
and pre-locational set
tlement, В — traffic 
routes, С — the pre
sent river-bed of Rega 
and its channel
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2. Schemat planu tere
nów przybrzeżnych w  
rejonie Trzebiatowa (wg 
wycinka mapy woj. 
szczecińskiego): A  —
pierwotne koryto Regi 
z portem w Redze- 
ujściu
2. A schematized plan 
of the sea shore lands 
within the region of 
Trzebiatów (after a 
section of map of 
Szczecin Voivodship): 
A  — the original ri
ver-bed of Rega with a 
harbour at Regaujście

POWSTANIE I ROZWÓJ MIASTA 
DO POŁOWY XIX W.

Pierwsza historyczna wzmianka o Trzebiato
w ie pochodzi z roku 1170. Zawarta jest ona 
w  dokum encie fundacyjnym  dotyczącym  daro
w izny wsi i sąsiadujących z nim  bezpośrednio 
terenów  na rzecz filiacji zakonu norbertanów  
z Lund к Dokum ent lokacyjny w ydany przez 
księcia Barnima I w  roku 1271, oparty na pra
w ie lubeckim , dotyczy już zorganizowanej i za
możnej osady, posiadającej obok grodu kościół 
oraz obszerne targowisko (il. 1).
W okresie średniowiecza aż po w iek  XVI Trze
biatów odgryw ał znaczną rolę gospodarczą i 
obronną w  K sięstw ie Zachodnio-Pomorskim. 
W zrost zamożności i szerokie kontakty mor
skie ze św iatem , naw iązyw ane za pośredni
ctwem  w łasnej floty i portu m orskiego w  Re- 
dzeujściu (il. 2), znalazły sw e odzwierciedlenie  
w  programie zabudowy oraz w  w ystroju ar
chitektonicznym  m ieszczańskich domów, wzno
szonych w  w iększości w  konstrukcji murowa
nej 2 (il. 3).
N iepom yślny okres dla m iasta przyniosła w oj
na trzydziestoletnia. Pogłębiły  go klęski m ili
tarne i żyw iołow e, których konsekwencją było  
całkowite zniszczenie portu w  Redzeujściu oraz 
znaczne ubytki w  zabudowie m ie jsk ie j3.

Odmienny układ stosunków politycznych i gos
podarczych, jaki nastąpił po wcieleniu Pomo
rza do Brandenburgii a następnie Królestwa  
Pruskiego, przekreślił m ożliwości powrotu  
miasta do dawnego znaczenia.
D otkliw e ślady zniszczenia uzupełniane były  
stopniowo przez cały w iek XVII. Procesowi 
temu towarzyszyła znacznie uboższa w  swej 
form ie zabudowa, realizowana głów nie w  kon
strukcji ryglowej. W omawianym okresie uleg
ły  rozbiórce średniowieczne bramy m iejskie i 
część murów obronnych, a splantowane w ały  
i fosy zamieniono na ogrody.
Sytuacja gospodarcza miasta uległa pewnej po
prawie dopiero w  połow ie XIX w. w  związku  
z ulokowaniem  w  nim niew ielkich zakładów  
przem ysłowych, przeprowadzeniem linii kole
jowej, a także dzięki wzrostowi atrakcyjności 
turystyczno-w ypoczynkow ej wybrzeża mor
skiego.

OBECNY STAN MIASTA

Z ostatniej wojny Trzebiatów w yszedł stosun
kowo obronną ręką, jednakże trzeciorzędna 
rola, jaka mu przypadła w  okresie powojen
nym, brak w yraźnych perspektyw rozwoju  
oraz środków na niezbędne remonty i inw e
stycje przyniosły katastrofalne skutki.

1 Dokument fundacyjny wydany przez ks. Kazimie
rza I. W dokumencie wymieniono m.in. patronat nad 
kościołem w Trzebiatowie. „Eidem ecclesiae contuli- 
mus ecclesiam in Tribetou post dscessum presbiten 
qui modo in ea m in istra t...” — Pommersches Urkun
denbuch, Szczecin, s. 868 +  I s. 58; K. Ś l ą s k i ,  Po- 
dzizty terytorialne na Pomorzu w X II—X III  w., Poz
nań 1960, s. 109.
2 Obok dochodów z uprawy ziemi, hodowli, browar
nictwa i rybołówstwa morskiego miasto czerpało głów
ne zyski z handlu zbożem; w 1303 r. uzyskało prawo

składu, a w 1309 r. zwolnienie od cła z połowów na 
pobrzeżu Bałtyku. Własna flota liczyła 22 statki 
handlowe; kontakty utrzymywane były z Gdańskiem, 
Rugią, Bornholmem, Lubeką i Kopenhagą — Z. R a 
d а с к i, Studium  historyczno-urbanistyczne, PP PKZ, 
Szczecin 1963, ss. 18—20.
3 Dane liczbowe na tem at stanu zaludnienia i zainwe
stowania miasta po pożarze w 1679 r. oraz jego stop
niowej odbudowy i przemian w okresie XVIII w. po
daje za W e h r m a n e m  i B r u m i m e r e m  Z. R a 
d a  с к i, o.e., ss. 20—21.
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3. Trzebiatów, schemat planu mia
sta średniowiecznego z oznaczeniem  
budynków użyteczności publicznej: 
1 — kościół Mariacki, 2 — ratusz,
3 — szpital i kaplica Sw. Ducha.
4 — szpital i kaplica Sw. Gertru
dy, 5 — szpital i kaplica Sw. Je
rzego, 6 — m łyn i tartak, 7 — 
klasztor norbertanek (później za
m ek i pałac)

3. Trzebiatów, a schematized plan 
of medieval town with public buil
dings marked in it: 1 — The V ir
gin Mary church, 2 — town hall, 
3 — hospital and the Holy Ghost 
chapel, 4 — hospital and St. Ger
trude chapel, 5 — hospital and St. 
George chapel. 6 — mill and saw 
mill, 7 — monastery of St. Norbert 
nuns (in later times turned into 
castle and palace)

Ucierpiały szczególnie zasoby mieszkaniowe. 
Pewną poprawę zapowiadało przygotowa
nie w  W ojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej 
w  Szczecinie w  1962 r. planu ogólnego, a na-

4 Plan ogólny dla miasta Trzebiatowa w swej pierw
szej wersji sporządzony został w 1962 r. w Woje
wódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie. Plan 
szczegółowy, stanowiący dalsze rozwinięcie poprzed
niego, sporządzony został w tej samej Pracowni

stępnie w  1966 r. planu szczegółowego zagos
podarowania m ia sta 4; plan ten um ożliwił 
wprowadzenie na tereny starom iejskie n ie
w ielkiej ilości zabudowy typu plom bowego (il.

w 1966 r. Obydwa plany stanowiły podstawę do wy
dawania lokalizacji i sporządzania projektów realiza
cyjnych dla zabudowy plombowej i nowego budow
nictwa osiedlowego; utraciły swą aktualność w mo
mencie zatwierdzenia zmodernizowanej wersji 
w 1972 r.

4. Trzebiatów, budownictwo plombowe z lat 1966—1968 przy ul. Zajazdowej (fot. St. Latour)
4. Trzebiatów, residential building from the years 1966—1968 at Zajazdowa street
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5. Trzebiatów, odrys planu starego miasta według pomiaru sytuacyjno-wysokościowego z 1962 r., z naniesie
niem projektowanej zabudowy osiedla mieszkaniowego „Stare Miasto” (wg projektu B. P. „Miastoprojekt” 
w Szczecinie): A  — granice terenu przekazanego pod nową zabudowę osiedla „Stare Miasto”, В — projekto
wane budynki mieszkalne, С — budynki mieszkalne w realizacji, D — budynki zabytkowe o charakterze użyt
kowym, E — pierzeje uliczne podlegające ochronie
r>. Trzebiatów, a reproduction of plan of the Old Town district according to situational survey from 1962 with 
the planned housing project „Stare Miasto” (The Old Town settlement) marked in it: A  — boundaries of 
area designed for erection of the ”Stare Miasto” (The Old Town settlement), В — planned blocks of flats, 
С — blocks of flats in the course of erection, D — historic building adapted to modern functions, E — 
street frontages under protection

4). W 1970 r. w  północno-zachodniej części sta
rego miasta, gdzie istn iały stosunkowo naj
w iększe ubytki w  zabudowie, rozpoczęto rea
lizację budownictwa osiedlow ego o wysokości 
3-5 kondygnacji (opartego na segm entach  
z W ojewódzkiego Zestawu Projektów), n iestety  
zupełnie nie zharmonizowanego z istniejącą  
siatką dawnych ulic i zachowaną w  sąsiedztwie 
zabudową (il. 5, 6). Przyrost izb z nowego bu
downictwa, jak dotychczas, n ie stoi w  żadnym  
stosunku do potrzeb, utrudniając tym  sam ym  
rozszerzenie planu kapitalnych remontów ist
niejącej jeszcze starej zabudowy.
Trzebiatów, liczący obecnie około 9000 miesz
kańców, jest ośrodkiem adm inistracyjnym  na 
szczeblu gm iny.
Powierzchnia miasta w  granicach administra
cyjnych w ynosi 2765 ha, w  tym  powierzchnia  
zainwestowana w urządzenia m iejskie obejm uje

367 ha. W łaściwe miasto w  granicach w yzna
czonych obrysem murów m iejskich zajmuje 
powierzchnię 16,6 ha. W obrębie granic miasta, 
obok zabudowy typu m iejskiego, znajdują się 
niew ielk ie gospodarstwa rolne (nie przekracza
jące 2 ha) o charakterze ogrodniczym.
Rozwija się w  Trzebiatowie przem ysł drzewny 
i ceramiczny, uprawy rolne i ogrodnicze. Do 
podstawowych funkcji ośrodka należy działal
ność usługowa na rzecz mieszkańców miasta 
i regionu, a obecnie w  coraz to szerszym za
kresie także obsługa ruchu turystycznego. Dzia
łalność w  w ym ienionych w yżej dziedzinach 
prowadzona jest za pośrednictwem  pięciu nie
w ielkich zakładów przem ysłowych, skromnej 
sieci placówek handlowych i gastronomicz
nych, trzech szkół, kina, domu ludowego, szpi
tala, ośrodka zdrowia, hotelu o 33 łóżkach i 
schroniska turystycznego o 53 miejscach.

183



5. Trzebiatów, przykład nowego bu
downictwa typu osiedlowego w 
północnej części starego miasta, 
stan z 1973 r. (fot. St. Latour)

6. Trzebiatów, an example of a new  
building of settlement type within  
the northern portion of the Old 
Town district, as per 1973

W iele spośród istniejących na terenie Trzebia
towa budowli reprezentuje indywidualne war
tości artystyczne bądź historyczne.
Do obiektów tych, poza całością zespołu staro
miejskiego, przede w szystkim  należą:
—  kościół farny z XIV w., zachowany w  bar
dzo dobrym stanie, użytkowany (il. 7);
—  ratusz z pierwszej połowy XV w., przebu
dowany w  końcu XVII w., użytkowany na sie
dzibę władz m iejskich 5 (il. 8);

7. Trzebiatów, widok na prezbiterium kościoła farnego 
z X IV  w. (fot. St. Latour)
7. Trzebiatów, view on sanctuary of the collegi te 
church from the 14th century

—  dawne kaplice przyszpitalne Sw. Ducha i 
Sw. Gertrudy, z połow y X V  w.; pierwsza użyt
kowana jest obecnie jako cerkiew, druga jako 
kaplica cm entarna6 (il. 9, 10);
—  pałac z XVIII w., w zniesiony na murach  
byłego klasztoru norbertanek, użytkow any  
częściowo na cele m ieszkalne 7;
—  m ury obronne z pierwszej połow y XIV w., 
zachowane w  niepełnym  obwodzie od połud
niowej, zachodniej i północnej strony miasta
(п. u);
—  dom y m ieszkalne zachowane w  pierzejach  
rynkowych oraz w  ciągach wzdłuż ulic: W oj
ska Polskiego, 2-go Pułku Ułanów, Słowac
kiego, Głębokiej, Lipowej i Szkolnej; domy 
te, użytkowane na cele m ieszkalne i usługowe, 
w  większości znajdują się w  złym  stanie tech
nicznym  i wym agają szybkiej interw encji (il. 
12, 13).

5 Ratusz, usytuowany pośrodku rynku, w pierwszej 
wersji gotycki, przebudowany został po pożarze 
w 1679 r. na trójskrzydłowe założenie barokowe, 
zamknięte od czwartej strony ryzalitem, stanowiącym 
pozostałość poprzedniej budowli.
6 Obie kaplice wraz z trzecią — Św. Jerzego, przebu
dowaną w połowie XIX w. na cele mieszkaniowe, 
wzniesione zostały jako kaplice przyszpitalne w dru
giej połowie XV w. Jedna z nich — Św. Ducha — 
znajduje się w obrębie murów miejskich; dwie pozo
stałe — na przedmieściach Gryfickim i Kołobrzeskim.
7 Pałac, usytuowany w obrębie dawnego „castrum” 
nad Regą we wschodnim krańcu starego miasta, sta
nowi kolejne przekształcenie wzniesionego na terenie 
grodu w końcu XIII w. klasztoru norbertanek, prze
budowanego z początkiem XVII w. na rezydencję 
książąt szczecińskich, a następnie w okresie panowa
nia Fryderyka III w 1694 r. na barokową rezydencję 
pruską, przekształcaną jeszcze wielokrotnie w XVIII 
i XIX w. Obecnie budynek pałacowy, w znacznym 
stopniu zdewastowany i pozbawiony pierwotnego wy
stroju architektonicznego, użytkowany jest na cele 
mieszkalne i magazynowe; przeprowadzone w 1973 r. 
badania architektoniczne i archeologiczne ujawniły 
wiele reliktów gotyckich tkwiących w strukturze ścian 
zewnętrznych oraz w fundamentach ukrytych pod 
ziemią.
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8. Trzebiatów, pozostałość ratusza gotyckiego z pierwszej połowy XV  w. (fot. St. Latour)
8. Trzebiatów, relics of the Gothic town hall from the first half of the 15th century

Miasto ma przestarzałą i nie scaloną w  jed
nolity  układ sieć instalacji wodnej, kanaliza
cyjnej i gazowej oraz w części napowietrzną 
sieć energetyczną, która nie zaspokaja obec
nych potrzeb. Komunikacja kołowa, w  tym  
również ruch ciężkich pojazdów i ruch tranzy
towy, przebiega przez nie dostosowane do tego 
celu ulice starego miasta, oddziałując n iek o
rzystnie na stan istniejącej w  sąsiedztwie za
budowy.

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE

Zaktualizowany w  1972 r. m iejscowy plan 
ogólny zagospodarowania przestrzennego Trze
biatowa założył radykalną poprawę obecnej 
sytuacji w  mieście 8.
Przew iduje on wyraźną intensyfikację ruchu 
turystycznego, której towarzyszyć powinien od
powiedni rozwój usług i poprawca sytuacji 
m ieszkaniowej. Zaplanowano restaurację ist
niejącej zabudowy oraz budowę nowych obiek-

8 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Prze
strzennego Trzebiatowa na lata 1970—1985 zatwierdzo
ny został Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w dniu 10.V.1972 r. Plan ten zobowiązuje 
prezydia rad narodowych wszystkich szczebli oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do odbudowy 
obiektów zabytkowych i uporządkowania starego m ia
sta do roku 1977, tj. na jego 700-lecie. Szczegółowy 
pogram realizacji tej uchwały miał zostać przedłożony 
Prezydium WRN do końca 1973 г., do opracowania 
takiego programu jednakże nie doszło.

9. Trzebiatów , dawna kaplica przyszpitalna Sw. Du
cha (fot. St. Latour)

9. Trzebiatów, a former hospital chapel of the Holy 
Ghost
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10. Trzebiatów, dawna kaplica przyszpitalna Sw. Ger
trudy (fot. St. Latour)
10. Trzebiatów, a former hospital chapel of the Holy 
Ghost

11. Trzebiatów, fragment murów obronnych z zacho
waną basztą tzw. Kaszaną, stan z 1974 r. (fot. K. Fabiś) 
11. Trzebiatów, a portion of town walls with the 
preserved tower called „Kaszana”, as per 1974

tów rzem ieślniczo-handlowych, hotelu, schro
niska turystycznego, ośrodka sportów wodnych, 
ponadto adaptację zabytkowego pałacu na bi
bliotekę i dom kultury.
Dla poprawy sytuacji m ieszkaniowej założono 
wzniesienie do roku 1985 ponad 3000 izb, co 
ma przynieść zm niejszenie zagęszczenia po
wierzchni miszkalnej do 1,1 mieszkańca na 
izbę. Na funkcje m ieszkalne poza granicami 
starego miasta przeznaczone zostały nowe te
reny, położone głów nie w  rejonie południowo
-zachodnim obecnego obszaru miejskiego 
(il. 14).
W zakresie uzbrojenia przewidziano zbudo
w anie now ych ujęć wodnych wraz z siecią w o
dociągową, rozbudowę istniejącej oczyszczalni 
ścieków z podłączeniem  do niej całego obszaru 
miasta, modernizację sieci gazowej z dostoso
w aniem  jej do gazu płynnego oraz budowę 
centralnej kotłow ni wraz z ogólnomiejską sie
cią ciepłowniczą.

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU

Problem rewaloryzacji zabytkow ych ośrodków  
miejskich jest n iezw ykle złożony. Każdy po
dejm owany tem at z tej dziedziny reprezen
tuje zbiór niepowtarzalnych sytuacji i warun
ków w ym agających indywidualnej oceny i 
rozstrzygnięć. Zasadniczą jednakże tendencją 
towarzyszącą tym  poczynaniom jest utrzyma
nie podstawow ych elem entów przestrzennych  
miasta o walorach historycznych bądź kompo
zycyjnych w  m ożliw ie niezm ienionym  stanie. 
Należą do nich w  równej mierze: topografia, 
rozplanowanie, skala i charakter zabudowy, 
pojedyncze obiekty zabytkow e jako dominanty 
bądź istotne elem enty składowe kompozycji 
przestrzennej, w reszcie sw oisty koloryt i pięk
no, wynikające z materiału, z jakiego miasto 
zostało w zniesione i z funkcji, jakiej służyło. 
Warunkiem powodzenia w  realizacji tych ten
dencji jest um iejętna adaptacja zachowanych  
form przestrzennych i pozostałości material
nych do now ych funkcji, wynikających z pro
gramu rozwojowego. Adaptacja ta powinna 
honorować podstawowe wym agania towarzy
szące współczesnej organizacji życia w mieście, 
ze szczególnym  uw zględnieniem  problemów:
—  komunikacji m asowej i indywidualnej,
—  infrastruktury,
—  sieci usług i ich wyposażenia,
—1 m ieszkalnictwa, z dostosowaniem warun
ków m ieszkaniowych do niezbędnego standar
du w  zakresie mieszkania, bloku, osiedla.

W łaściwie przystosow any zespół urbanistycz
ny może spełniać w szelkie warunki niezbędne 
do włączenia go w e w spółczesny nurt życia, 
bez um niejszenia jego wartości historycznych. 
Dla uzyskania m ożliw ie optym alnych rozwią
zań w  tym  zakresie konieczne jest współdzia
łanie służby konserwatorskiej i organów pla
nowania przestrzennego. W spółdziałanie to 
winno być oparte na szczegółowym  rozeznaniu 
zarówno potrzeb w ynikających z opracowanego
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12. Trzebiatów, stan zabudowy ul. Słowackiego z 1973 r., widok od strony podwórzy (fot. St. Latour) 
12. Trzebiatów, building in Słowacki street as per 1973, seen from the side of courts

w  kilku wariantach programu, jak i ze szcze
gółowej oceny zabytkowego zespołu i poszcze
gólnych jego elem entów, dokonanej w  aspekcie 
historycznym , artystycznym , technicznym  i 
ekonomicznym.
Z kolei ocena zespołu winna być poprzedzona 
inw entaryzacją urbanistyczną i architektonicz- 
no-konserwatorską oraz badaniami, obejm ują
cym i przede wszystkim:
—  historię zespołu i poszczególnych w ystępu
jących w  nim obiektów, popartą w  razie po
trzeby badaniami terenow ym i typu archeolo
gicznego i architektonicznego;
—  problem atykę walorów kom pozycyjnych  
reprezentowanych przez zespół jako całość 
oraz zawartych w  poszczególnych jego w nę
trzach,
—  stan techniczny zabudowy;
—  infrastrukturę i inne urządzenia kom u
nalne;
—  sposób użytkowania budynków i możliwość 
ich adaptacji;
—  stosunki demograficzne.
Zebrane w yniki badań powinny stanowić ma
teriał w yjściow y do opracowania w ytycznych  
konserwatorskich i szczegółow ych planów za
gospodarowania przestrzennego, a następnie —  
realizacyjnych planów urbanistycznych i ar
chitektonicznych.
W wypadku Trzebiatowa m am y do czynienia 
z pełnym  nieomal rozeznaniem problemów  
funkcjonalnych i gospodarczych oraz z dość 
daleko zaawansowanym  przygotowaniem  de
cyzji realizacyjnych, czego odzwierciedleniem  
jest zatwierdzony plan szczegółow y i cząstko-

13. Trzebiatów, jedyna zachowana kamienica sece
syjna usytuowana na ciągu średniowiecznych murów  
obronnych, stan z 1974 r. (fot. St. Latour)

13. Trzebiatów, the only preserved dewelling house 
in Secessional style standing within a section of town 
walls, as per 1974
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w e projekty realizacyjne urbanistyczno-archi
tektoniczne. Opracowania te nie zostały jed
nakże podbudowane dostatecznym  rozeznaniem  
stanu technicznego i reprezentowanych war
tości zabytkowych poszczególnych obiektów, 
znajdujących się na terenie starego miasta. 
Brak aktualnych badań terenow ych utrudnia 
w  konsekwencji przeprowadzenie analizy moż
liwości adaptacyjnych oraz prawidłowego war
tościowania poszczególnych budynków 9.
Za podstawę do określenia programu miasta 
należy przyjąć zatwierdzony plan szczegółowy  
zagospodarowania przestrzennego. Przew idy
wany w  nim usługow o-m ieszkaniow y charak
ter dzielnicy staromiejskiej stwarza stosunkowo  
najlepsze warunki dla jej rewaloryzacji. Pro
cesowi temu powinno towarzyszyć uszanowanie 
i ochrona charakterystycznych cech zabytko

wego zespołu, na które w w ypadku Trzebiato
wa składają się przede wszystkim :
— skala miasta zaprezentowana przez w ielkość  
działek i gabaryt zabudowy;
—  zachowane obiekty zabytkowe, reprezentu
jące wartości historyczne i kom pozycyjne;
—  ogólny nastrój wnętrz, w ytw orzony przez 
formę, barwę i detal towarzyszący architektu
rze historycznej.
Szczegółowy program działania oparty na usta
leniach planu, scharakteryzow anych w yżej 
wskazaniach oraz badaniach technicznych i ar- 
chitektoniczno-konserw atorskich w in ien  u
względnić następujące grupy zagadnień:
—  konserwację lub restaurację zabytkow ych  
obiektów z równoczesną ich adaptacją dla 
określonych programem potrzeb;
—  renowację i adaptację pozostałej istniejącej

9 W celu przyjścia miastu z pomocą kierownictwo 
Zakładu Rozwoju Architektury i Konserwacji Za
bytków Instytutu Architektury i Planowania Prze
strzennego Politechniki Szczecińskiej postanowiło 
skoncentrować na terenie Trzebiatowa studenckie 
praktyki wakacyjne i obozy naukowe, prowadzone 
w ramach przedmiotów „historia architektury” i „kon

serwacja zabytków”. W rezultacie pomiarami inwen
taryzacyjnymi objęto dotychczas 36 zabytkowych 
budynków, usytuowanych w obrębie kwartałów prze
widzianych w pierwszej kolejności do odrestaurow a
nia. Równocześnie przeprowadzono wstępną ocenę 
techniczną i architektoniczno-konserwatorską.

14. Trzebiatów, schemat planu miasta i terenów przyległych w granicach objętych planem ogólnym, z naniesie
niem podstawowych wytycznych planu: A — tereny rozwojowe mieszkalnictwa, В — tereny rozwojowe dla
usług rolniczych, С — tereny rozwojowe urządzeń sportowych, D, E — tereny rozwojowe mieszkalnictwa

14. Trzebiatów, a schematized town map with adjacent territories covered by the general development plan
with the basic plan outlines marked in it: A  ■— development créas for housing, В — development areas for
agriculture, С — development areas for sports and recreation, D, E — development areas for residential 
building
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15. Trzebiatów, fragment zabudowy północnej pierzei rynku w kierunku ul. Słowackiego, stan z 1973 r. 
(fot. St. Latour)
15. Trzebiatów, a portion of building at the northern frontage of market square, as per 1973

zabudowy z równoczesnym przeprowadzeniem  
sanacji wnętrz blokowych;
—  w prow adzenie nowej zabudowy m ieszka
niowej i usługow ej na terenach obecnie jej poz
bawionych;
—  modernizację układu kom unikacyjnego, z 
wprowadzeniem  obwodnic dla ruchu tranzy
towego i ciężkiego;
—  modernizację uzbrojenia z dostosowaniem  
do potrzeb określonych perspektywam i roz
woju;
—  wprowadzenie elem entów  uzupełniających  
w form ie zieleni i form małej architektury. 
Zakres prac, jakie należałoby podjąć w  ramach 
realizacji zadań ujętych w  każdej z w ym ienio
nych w yżej grup, powinien zostać podbudowa
ny szczegółową inwentaryzacją obecnego stanu  
zainwestowania analizą i oceną jej w yników  
w  aspekcie technicznym  i historyczno-konser- 
watorskim  oraz ostatecznym  sform ułowaniem  
w łaściw ie dobranych propozycji programowych.

1. Konserwacja i restauracja zabytkowej zabudowy

Wobec znacznego, ciągle postępującego znisz
czenia istniejących zasobów, szczególną troską

nąleżałoby otoczyć zachowane dotychczas 
obiekty, reprezentujące niejednokrotnie istot
ne wartości konserwatorskie. Zwłaszcza należy  
mieć na uwadze mieszczańską zabudowę m iesz- 
kalno-usługową, która stanowi nieliczną grupę 
obiektów tego typu, zachowanych w  obrębie 
dawnego K sięstw a Zachodnio-Pomorskiego. 
Zabudowa ta, aczkolwiek dzisiaj w  znacznym  
stopniu zniekształcona, nadaje m iastu specy
ficzny charakter, głów nie dzięki zachowaniu  
dawnych układów własnościow ych i gabarytu  
wysokościowego, ujawniających harmonię i 
kontrasty —  charakterystyczne dla miasta 
średniowiecznego.
Zauważyć je można zarówno w  panoramie mia
sta oglądanej znad brzegów opływającej miasto 
Regi, jak i w  perspektywach ciągów ulicznych  
(il. 15, 16). Szczególnie fasady w  północnej 
pierzei ul. Słowackiego stanowią znakomitą 
podbudowę m asywnej bryły kościoła. Oprócz 
znaczenia w  skali urbanistycznej, zachowane 
kam ienice reprezentują przykłady form zabu
dowy miejskiej realizowanej na obszarze pół
nocnych regionów K sięstwa, stanowiąc doku
m ent dziejów, jakie im tow arzyszyły od śred
niowiecza po dzień dzisiejszy.
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Na podstawie dotychczasowych badań, prze- 
prowad onych zarówno przez PP PKZ, jak i 
ostatnio przez Zakład Doświadczalny Instytu
tu Architektury Planowania Przestrzennego 
Politechniki Szczecińskiej, m ożliwe stało się 
określenie przypuszczalnego pierwotnego po
działu własnościowego terenu miasta lokacyj
nego, opartego na działce o podstawowej w ie l
kości 9 X 36 m (30 X 120 stó p )10 oraz powta
rzającego się sposobu jej zabudowy.

Najlepiej zachowanym  budynkiem  noszącym  
cechy średniowiecznej zabudowy okazała się 
kamienica nr 27, usytuowana w  południowej 
pierzei rynkowej. W czasie badań natrafiono 
w  niej na zachowane w  stanie nieom al nie
zm ienionym  ściany sąsiedzkie oraz na liczne 
relikty średniowiecznego podziału i wystroju  
w  ścianach szczytowych. Układ w ew nętrzny  
budynku, oparty na schem acie dwutraktu, 
m ieścił przypuszczalnie w  przyziem iu kantor

10 Podstawowy wymiar działki 9 X 36 m, co odpo
wiada wymiarom 2 X 8  prętów lub 30 X 120 stóp, 
określono na podstawie wstępnych badań, połączo
nych z analizą planu miasta. Wielkość poszczególnych 
bloków jest konsekwencją wyżej wymienionych wy
miarów. Dzisiejszy podział własnościowy nosi ślady

rozdrobnienia niektórych działek na połówki, pocho
dzącego głównie z podziałów przeprowadzonych 
w czasie znacznego rozwoju miasta w drugiej połowie 
XV w. i w XVI w. oraz z ich komasacji, towarzyszą
cej dziewiętnastowiecznej przebudowie na kamienice 
o charakterze czynszowym.

16. Trzebiatów, jragment 
zabudowy wschodniej 
pierzei rynku, stan z 
1974 r. (jot. K. Fabiś)

16. Trzebiatów, a por
tion oj building at the 
eastern jrontage oj 
m arket square, as per 
1974
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17. Trzebiatów, oficyna gospodarcza na parceli przy ul. Wojska Polskiego 62 przewidziana do restauracji 
w 1975 r. (fot. Z. Trubiłko)
17. Trzebiatów, an outbuilding on a site at 62, Wojska Polskiego street; planned for restoration in 1975

handlowy, z zapleczem w arsztatow ym  w  trak
cie ty lnym  oraz m ieszkanie na piętrze z repre
zentacyjną izbą od strony frontowej. Poddasze 
oraz piwnica dostępna bezpośrednio z ulicy  
m iały charakter m agazynowy. Układ ten wraz 
z piwnicą w ystępującą z reguły tylko pod 
frontową częścią budynku ma analogie w  in
nych badanych obiektach, usytuow anych za
równo w  zabudowie przyrynkowej, jak i w  
ciągach ulicznych oddalonych od placu rynko
wego.
Zasadniczy budynek, o powtarzających się w y 
miarach 9 X 18 m (30 X 60 stóp), był z reguły  
uzupełniany dostawioną do jego tylnej ściany 
oficyną gospodarczą o wym iarach 4,5 X 6— 
— 9 m, wznoszoną z cegły wzdłuż granicy 
działki. Oficyna ta w  okresie późniejszym  pod
legała dalszej wzdłużnej, niejednokrotnie się
gającej aż do tylnej granicy działki, rozbudo
wie, realizowanej już w  konstrukcji szachul- 
cowej. Do dziś zachowały się dwie takie oficy
ny, przylegające do przebudowanych budynków  
mieszkalnych, usytuow anych przy ul. Wojska 
Polskiego 62 oraz ul. Słow ackiego 1; obydwie 
oficyny zostały zinwentaryzowane przez Po
litechnikę Szczecińską w  ramach w akacyjnych  
praktyk studenckich i zakwalifikowane do od
restaurowania (il. 17, 18, 19).
N iezw ykle charakterystyczna dla omawianej 
zabudowy jest konstrukcja ścian sąsiedzkich o 
w ysokości dwóch kondygnacji, oparta na czte- 
roprzęsłowym schem acie filarowo-łękow ym . 
założonym w  rozstawie osiowym  około 4,5 m

(1 pręt lubecki =  15 stóp), z dwustronnym  
wnękowaniem . Ściany tego typu, w ystępujące  
w  budynku nr 27, napotkane zostały w  czasie 
badań sondażowych w  w ielu  innych obiektach, 
nawet tych, które u legły  znacznym przekształ
ceniom w  okresie XVIII i X IX  w. Fakt ten  
zdaje się świadczyć zarówno o powszechności 
tego system u konstrukcyjnego, jak i o rów no
czesnym  powstawaniu zabudowy miejskiej na 
całym obszarze miasta, a także o licznych w y 
padkach jednoczesnego wznoszenia kilku sąsia
dujących ze sobą kamienic.

18. Trzebiatów, oficyna gospodarcza na parceli przy 
ul. Wojska Polskiego 62, fragment konstrukcji ciesiel
skiej w partii wieńczącej (fot. Z. Trubiłko)
18. Trzebiatów, an outbuilding on a site at 62, W oj
ska Polskiego street; portion of carpentry in  crow
ning part
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Biorąc pod uwagę przedstawione w yżej w 
znacznym  skrócie wartości historyczne i kom
pozycyjne mieszczańskiego budownictwa w  
Trzebiatowie, należy opracować w łaściw y spo
sób jego rewaloryzacji. Oprócz omówionych  
uprzednio zasad ogólnych program rewaloryza
cji powinien uwzględniać:
—  poszanowanie zachowanych reliktów  i pier
w otnego układu budynków, łącznie z posiadają
cym i wartość zabytkową reliktam i struktural
nymi; ^
—  w łaściw e w yeksponow anie zewnętrznego i 
wew nętrznego w ystroju architektonicznego  
oraz kompozycji przestrzennej;
—  zachowanie i adaptację obiektów  oficyno
wych, charakteryzujących rozwój zabudowy 
działki;
—  dostosowanie programu użytkow ego do 
m ożliwości adaptacyjnych poszczególnych bu
dynków, z postulowaniem  zasady przeznacza
nia przyziemia na cele usługowe.
Odrębnego potraktowania w ym agają budyn
ki, których wartość konserwatorska kryje się 
pod pojęciem  „zabytkowego zespołu”. Za
budowa tego typu, nosząca ślady znacznych  
przekształceń, w  większości w zniesiona jest w  
konstrukcji szachulcowej (na ogół z w yjątkiem  
ściany frontowej), która w obec braku odpo
wiedniej konserwacji uległa poważnej destruk
cji. Wobec tego remont w inien tu objąć całko
w itą wym ianę nietrw ałych bądź uszkodzonych  
elem entów  konstrukcyjnych, z równoczesnym  
zachowaniem  pierwotnych gabarytów, fasady, 
detalu architektonicznego oraz ujawnionych  
reliktów  o wartościach konserwatorskich (np. 
piwnice, schody, stolarka itp.). Rozwiązania 
funkcjonalne wewnętrznej przestrzeni, ogra
niczonej jedynie założonymi gabarytam i, mogą 
być kształtowane stosunkowo swobodnie, w  za
leżności od wym agań użytkow ych. W uzasad
nionych przypadkach m ożliw e jest również lo
kalizowanie mieszkań lub usług w  układach  
nie pokrywających się z daw nym  podziałem  
własnościow ym  budynków bądź działek. W y
padki takie w ystąpić mogą szczególnie tam, 
gdzie stan techniczny istniejącej zabudowy 
um ożliwia pozostawienie jedynie sam ych fasad 
w  ciągu ulicznym  (przykładem m oże być tu 
ciąg zabudowy wzdłuż północnej pierzei ry n 
ku). Wolna od zabudowy powierzchnia powinna 
zostać oczyszczona z bezw artościow ych zabu
dowań oficynowych i gospodarczych, z wpro
wadzeniem  na to m iejsce zieleni, elem entów  
m ałej architektury i urządzeń wewnątrzbloko- 
w ych. Układ dawnego podziału własnościo
w ego powinien zostać uczytelniony przez od
powiednie rozwiązanie zagospodarowania te
renu.
Dla sprawnego przeprowadzenia omówionych  
w yżej zabiegów rew aloryzacyjnych nieobojęt
ny jest sposób ich organizacji. Jako podstawo
wą zasadę należałoby tu przyjąć koncentrowa
nie robót w obrębie poszczególnych kwartałów, 
z uprzednim w ykw aterow aniem  z nich obec
nych mieszkańców. W ymaga to oczywiście
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jednorazowego utworzenia pewnej puli m iesz
kań przeznaczonych na przekwaterowania. Za
sada taka pozwoliłaby na znacznie sprawniejsze  
przeprowadzenie robót remontowych, poprze
dzonych pracami badawczymi i rozbiórkowym i 
oraz na kom pleksow e oddawanie do ponownego 
zasiedlenia całkowicie urządzonych jednostek  
m ieszkaniowych. W opracowanym przez Zakład  
Doświadczalny Politechniki programie restau
racji starego miasta proponuje się w  pierwszej 
kolejności podjęcie prac na terenie kwartałów  
położonych wzdłuż północnej strony ul. S ło
wackiego. Propozycja ta uzasadniona jest w a
lorami kom pozycyjnym i tej ulicy, złym  stanem  
istniejącej zabudowy, niew ielką liczbą rodzin 
w ym agających przekwaterowania oraz m ożli
wością podłączenia odrestaurowanych budyn
ków do ciągów instalacyjnych wzdłuż ul. L i
powej, realizowanych obecnie równocześnie 
z nową zabudową w  północnej części miasta.

2. Nowe budownictwo w obrębie starego miasta

Wprowadzaniu nowego budownictwa na teren  
starom iejski powinna towarzyszyć świadom ość 
roli, jaką budownictwo to ma odegrać w  pro- 
cenie rewaloryzacji. W wypadku Trzebiatowa 
uzasadniona dążność do m aksym alnego zacho
wania jego historycznego charakteru wym aga  
podporządkowania tej tendencji rów nież nowo 
wznoszonych budynków i ich zespołów. 
Konsekwencją takiego podejścia winno stać się 
dostosowanie now ych realizacji do skali zabu
dowy istniejącej, z zachowaniem umiaru w  
kompozycji i operowaniu detalem . W konkret
nej sytuacji, nowa zabudowa na terenie starego 
miasta m ieć będzie dwojaki charakter:
—  zabudowy plom bowej, wprowadzonej w  p ie
rzeje rynkowe oraz w  ciągi zabudowy ulicznej, 
w  miejscach, gdzie jest to niezbędne dla utrzy
mania jednolitego charakteru tych ciągów lub 
dla zamknięcia przypadkowo otwartych wnętrz;
— zabudowy o charakterze osiedlowym , reali
zowanej na terenach obecnie jej pozbawionych  
na skutek zniszczeń w ojennych bądź później
szych ubytków.
Pierw szy z wym ienionych przykładów odnieść 
trzeba przede wszystkim  do rynku, do nie ist
niejącej przy nim ściany zachodniej, która 
uległa zniszczeniu. Brak zabudowy w  tym  m iej
scu zm ienia w  sposób zasadniczy proporcje pla
cu, zniekształcając skalę zabytkowych budyn
ków znajdujących się na rynku i wokół niego. 
Nowo projektowana architektura nie istnieją
cej pierzei, w  formach w  pełni współczesnych, 
powinna operować stosunkowo drobną skalą 
elem entów, z zastosowaniem  podziałów piono
w ych i poziomych, uw ydatnionych barwą, in
dyw idualnym  opracowaniem otworów i detalu  
architektonicznego. Gabaryt tej zabudowy nie 
powinien przerastać w ysokości pozostałych  
ścian rynku.
Na podobnych zasadach należałoby kształtować 
zabudowę plombową w  ciągach ulicznych ulic: 
Wojska Polskiego, 2-go Pułku Ułanów, Sło-



19. Trzebiatów, zabudowa oficynowa na parceli przy ul. Wojska Polskiego 62, na pierwszym planie oficyna go
tycka obecnie w znacznej części samowolnie rozebrana, stan z 1973 r. (fot. St. Latour)
19. Trzebiatów, an outbuilding on a site at 62 Wojska Polskiego street; on the first plan visible a Gothic out
building that in its prevailing part has been illicitly demolished in 1973

w ackiego i Głębokiej. W parterach zaprojekto
w anych budynków powinny znaleźć się usługi, 
dostosowane sw ym  programem do w ytycznych  
planu ogólnego.
Typ zabudowy osiedlowej może być wprowa
dzony w  północno-zachodnim rejonie starego 
miasta, na obszarze ograniczonym tyłam i bu
dynków północnej pierzei przyrynkowej i ul. 
Słow ackiego z jednej, a ciągiem  murów obron
nych z drugiej strony oraz ulicam i Kościuszki 
i Sienkiewicza. Na tym  w łaśnie obszarze, gdzie 
ze starej zabudowy zachow ały się tylko nie
liczne pojedyncze budynki, zlokalizowane zo
stało osiedle ,,Stare M iasto”, przewidziane na 
1600 mieszkańców. Projekt osiedla, opracowa
ny w  dwóch wariantach w  1970 r. przez „Mia- 
stoprojekt” w  Szczecinie, proponuje usytuo
wanie na omawianym terenie bloków m ieszkal

nych w ielosekcyjnych, o wysokości od 3V2 do 
5 kondygnacji11. W ariantowość rozwiązania po
lega na zastosowaniu odmiennego typu bu
dynków. W wariancie pierwszym  zastosowano 
indyw idualne projekty budynków, częścio
wo przykrytych w ysokim  dachem (il. 5). 
Wariant drugi opiera się na sekcji typow ej, z 
zastosowaniem w yłącznie przykrycia płaskiego. 
Koncepcję wariantu drugiego należy uznać za 
niewłaściwą. N iesie bowiem ona za sobą zm ia
nę kompozycji przestrzennej miasta, i to w  
wypadku, kiedy zachowany układ daw nych  
ciągów ulicznych, uzbrojenia i istniejącego za
inw estowania uniem ożliwia uzyskanie w  zamian  
dobrych współczesnych rozwiązań kom pozy
cyjnych. W ariant pierwszy, który opiera się w  
pewnej części na indywidualnych rozwiązaniach  
projektowych, jest na pewno korzystniejszy,

11 Projekt ten w formie założeń techniczno-ekono
micznych sporządzony został dla drugiego i trzeciego 
typu realizacji osiedla „Stare Miasto” pod kierunkiem 
mgra inż. arch. Mariana Rąbka i uzyskał zatwierdze
nie w wersji pierwszej przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków. Jednakże ze względów oszczęd
nościowych inwestor — RDIM w Świnoujściu zalecił

realizację w ariantu drugiego, opierającego się na seg
mentach typowych według katalogu Woj. Zestawu  
Projektów  (poz. 5). Dokumentacja na pierwszy etap 
realizacji osiedla, obejmująca dwa budynki pięcio
kondygnacyjne w sąsiedztwie rynku, została sporzą
dzona w terminie wcześniejszym.
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jednakże i w  nim  pew ne elem enty budzą n ie
pokój. Należą do nich szczególnie:
— pięciokondygnacyjne budynki projektowane 
na zapleczu północnej pierzei rynkowej; obiek
ty  te swą bryłą „rozsadzają” dotychczasową  
skalę miasta;
—  znacznie cofnięta linia nowej zabudowy 
wzdłuż ulic: Głębokiej i Kościuszki, przez co 
zdeformowane zostały wnętrza tych ulic, 
ukształtowane po części przez zachowaną przy 
nich historyczną zabudowę;
—  niedostatecznie daleko posunięte próby roz
członkowania elewacji, szczególnie w  zakresie 
podziałów pionowych i różnicowania gabary
tów.
Porównanie om awianych rozwiązań z projekta
mi zrealizowanym i w cześniej na terenie sta
rych miast, m iędzy innym i w  Szczecinie i Star
gardzie (pierwszy etap), przemawia zdecydo
wanie na korzyść tych  ostatnich.
Na marginesie sform ułowanych w yżej uwag  
w ydaje się wskazane przyjęcie ogólnej zasady, 
że dopóki istnieją przeszkody w  podejmowaniu  
decyzji dotyczących realizacji budynków indy
w idualnie projektowanych, lepiej jest nie  
wchodzić z nową zabudową na tereny starych  
miast. Nic się bowiem nie stanie, jeśli kształto
wanie nowego oblicza dzielnic staromiejskich, 
wzrastających przez stulecia, n ie nastąpi zaraz, 
w  formie działania „od jednego zam achu”. 
Stopniowe wprowadzanie zabudowy, ale oparte 
na konsekwentnej realizacji optym alnych roz- 
rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, trak
tujących organizm starom iejski jako kompo
zycyjną całość, z uw zględnieniem  jego cech 
indywidualnych, powinno stanowić podstawę 
postępowania przy rewaloryzacji zabytkowych  
zespołów.

3. Ruch kołowy w zabytkowym zespole

Wzrastająca n iezw ykle szybko liczba pojazdów  
stwarza coraz to w iększe trudności w  rozwią
zywaniu problemu kom unikacyjnego naw et w  
miastach powstających niem al współcześnie. 
Tym bardziej trudno dostosować do potrzeb 
współczesnej komunikacji zabytkowe ośrodki 
miast, w  których przekroje ulic odpowiadały 
potrzebom ruchu pieszego i pojazdów konnych.

Dotychczasowe próby rozwiązania tego proble
mu sprowadzały się na ogół do poszerzenia  
istniejących ulic poprzez przynajm niej jedno
stronne przesuwanie linii zabudowy lub czę
ściowego bądź całkowitego elim inowania ruchu  
kołowego z zabytkow ych obszarów. Drogą po
średnią lub towarzyszącą pow yższym  rozw ią
zaniom jest zasada segregacji ruchu i w prow a
dzanie układów jednokierunkowych. 
Poszerzanie istniejących ciągów i tw orzenie no
w ych drogą w yburzeń stosowano już dość daw 
no. Za przykład służyć tu może Corso Vittorio  
Emanuele w  Rzymie, przebite w edług planów  
regulacyjnych z 1873 r. Po w ojn ie w  Polsce  
prace tego typu podejm owane b y ły  n iejedno
krotnie i to zarówno w  m ałych, jak i dużych  
miastach. Przykładam i pozytyw nym i mogą być  
ulice Marszałkowska czy Św ierczew skiego w  
W arszawie lub W ielka w  S zczec in ie12. Są to 
jednak nieliczne w yjątki. Inne przykłady, w zię
te chociażby z terenu Ostródy czy N ow ego Mia
sta lub od naszych sąsiadów z W ilna 13, św iad 
czą w ym ow nie o niew łaściw ości tego typu roz
wiązań w  odniesieniu do ośrodków starom iej
skich. Doświadczenia wskazują, że koniecznoś
cią staje się dziś zasada elim inacji pojazdów  
z obszaru starych miast.
W warunkach Trzebiatowa nie zachodzi jesz
cze potrzeba całkowitej elim inacji ruchu koło
w ego z zabytkow ego obszaru, konieczne jest 
natomiast wyraźne jego ograniczenie. P lan  
ogólny zagospodarowania przewiduje w prow a
dzenie obwodnicy dla ruchu tranzytow ego w  
rejonie na południe od miasta, jednakże jej 
realizacja ma nastąpić po roku 1985. Tym cza
sem w yelim inow anie ruchu tranzytowego, 
szczególnie ciężkiego, jest niezbędne już dziś. 
W ąskie ulice i zgrupowana w zdłuż nich zabu
dowa nie w ytrzym ują zwiększającego się stale  
natężenia ruchu, którego rezultatem  jest za
nieczyszczenie powietrza, niebezpieczeństwo  
kolizji, hałas, a także zagrożenia pow stałe na 
skutek drgań, w yw oływ anych  przez ciężkie po
jazdy. W granicach starego m iasta w inien  pozo
stać jedynie ruch lokalny, zw iązany z życiem  
tej dzielnicy, oraz ograniczony ruch docelowy. 
Cały ruch tranzytowy natom iast należy pro
wadzić poza obszarem starom iejskim  po ob
wodnicach łączących kierunek wschód-zachód  
z północą i południem. M ożliwie szybko powin-

12 Obecna ul. Wielka tylko w górnej części, między 
Bramą Portową a kościołem Sw. Jakuba, przebiega 
trasą poszerzonej nieco w obie strony dawnej ul.
Szerokiej. W części dolnej ma nowy przebieg: przez 
teren dawnej zabudowy, wprost na wylot przeprawy 
mostowej przez Odrę. Ze względu na zakrzywienie, 
znaczną różnicę poziomów, sięgającą blisko 20 m, usy
tuowanie na skarpie w środkowej części łuku potęż
nej bryły kościoła Sw. Jakuba oraz wprowadzenie od
powiednio wysokiej nowej zabudowy po przeciwnej, 
południowej stronie ulicy utrzymana została równo
waga w kompozycji przestrzennej całego układu. Nie 
dało się jednakże uniknąć fałszywego wrażenia, że 
obszar starego miasta kończy się na północnej linii 
zabudowy tej ulicy, i że stanowi ona przedłużenie sze-
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rokich ciągów komunikacyjnych założonych na te 
renie nowożytnych obwałowań miejskich, jak to ma 
rzeczywiście miejsce w wypadku al. Niepodległości 
czy pl. Żołnierza.
13 Przeprowadzone w pierwszych latach po wojnie 
poszerzenie przebiegającej przez środek miasta ul. 
J. Basanaviciavsa do rozmiarów monumentalnej alei 
zmieniło całkowicie charakter tego ciągu ulicznego, 
z wyraźną szkodą dla zespołu staromiejskiego i bez 
żadnej rekompensaty w postaci uzyskania jakichkol
wiek nowych walorów kompozycyjnych bądź funkcjo
nalnych. Rozwiązanie to jest dzisiaj także negatyw
nie oceniane przez większość architektów miasta 
Wilna.



20. Trzebiatów, schemat układu komunikacyjnego z uwzględnieniem zmian zmierzających do ograniczenia 
ruchu kołowego w obrębie starego miasta: A  — główne ulice w ciągach dróg państwowych, В — proponowane 
obwodnice, С — ulice i drogi o charakterze lokalnym, D — dojazdy wewnętrzne, E — ciągi piesze, F — obwod
nica „dla perspektyw y”, G — koleje normalno- i wąskotorowe
20. Trzebiatów, a schematized drawing of traffic system showing the planned changes aiming at confining the 
traffic loads with in the Old Town district: A  — main streets included to runs of national highways, В — pro
posed by-pass roads, С — streets and roads of local character, D — internal accesses, E — pedestrian routes, 
F — a by-pass road enabling the panoramic sighting of the town, G — normal and narrow-gauge railways

no również nastąpić zamierzone w  planie prze
niesienie dworca PK S w  rejon dworca PKP, 
z rów noczesnym  poprowadzeniem tras dojazdo
w ych do niego z om inięciem  zabytkowej dziel
nicy. Sugestie zmian w  układzie kom unikacyj
nym zawiera il. 2 0 14. Ruch lokalny, prowa
dzony na zasadach ruchu jednokierunkowego, 
powinien zostać utrzym any na głów nych cią
gach ulicznych, z zamianą ulic pozostałych na 
ciągi pieszo-jezdne, jednakże bez zm iany ich  
pierwotnego ukształtowania. Segregację ruchu 
należałoby oprzeć na przeprowadzonych stu
diach w  tym  zakresie, z uw zględnieniem  w a
runku pełnej funkcjonalności zaprogramowanej 
sieci drogowej.

14 Zaproponowane na il. 20 rozwiązanie tras komuni
kacyjnych z ominięciem terenu starego miasta uwzglę
dnia możliwość wykorzystania na ten cel istniejących 
obecnie ciągów ulicznych, po ich odpowiedniej adap
tacji. Stwarza to reaïne warunki przybliżenia czasu 
realizacji tych tras. W yjątek stanowi jedynie odcinek

4. Uzbrojenie terenu

Obecny stan sieci i urządzeń instalacyjnych w  
obrębie starego miasta, jak zostało to już 
stw ierdzone uprzednio, jest wysoce niedosta
teczny. W ytyczne dotyczące przebudowy tych  
urządzeń (określone w  planie zagospodarowa
nia przestrzennego i rozwiązaniach szczegóło
w ych) zm ierzają do pełnego ich usprawnienia 
poprzez w ym ianę istniejącej sieci, budowę no
w ych  ujęć w ody i oczyszczalni ścieków oraz 
now ego źródła zaopatrzenia w gaz i energię 
cieplną. Przy realizacji takiego programu na
leżałoby zwrócić uwagę na potrzebę ujednoli
cenia w  miarę m ożliwości przebiegu tras ciągów

obwodnicy południowej, łączący kierunek prowadzący 
na Kamień Pomorski z kierunkiem na Gryfice. Od
cinek ten został jednak poprowadzony po trasie 
przyszłej obwodnicy zaproponowanej w planie ogól
nym, przewidzianej do realizacji po roku 1985.
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