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Załącznik D 
 

Wytyczne konserwatorskie 
 

Stary Rynek to część składowa wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu 

urbanistycznego średniowiecznego miasta lokacyjnego Słupska. W czasach powstawania miasta,  

aż do początku XX wieku pozostawał on niezmienny w swoim założeniu, z centralnie zlokalizowanym 

Ratuszem Miejskim. Przeobrażenia społeczne końca XIX wieku i rozwój przemysłowy przyniósł 

największą zmianę dla urbanistyki miasta. Z rynku - serca miasta - zniknął budynek Ratusza. Nastąpiło 

przewartościowanie tego terenu i przekształcenie, które wówczas na pewno było szokiem dla wielu 

mieszkańców. W miejsce bruku z nieregularnego kamienia pojawiła się posadzka z wzorami 

geometrycznymi z szarej i czarnej kostki kamiennej i płyt z czerwonego granitu, a na środku 

postawiono figuralny pomnik. 

Jednakże ówczesny rynek stracił tylko część swojej funkcji, tę którą sprawował Ratusz. Należy 
pamiętać, że rynek miejski zawsze stanowił miejsce spotkań, handlu i rozrywki. Dla zachowania jego 
„właściwości” i walorów historycznych utrzymanie tych funkcji na Starym Rynku pod względem 

konserwatorskim jest niezbędne, z uwzględnieniem jego centralnego charakteru. 
 

Dlatego też należy zachować otwartą przestrzeń Starego Rynku pozwalającą na wykorzystanie tego 

miejsca do wspomnianych funkcji, projektując elementy kubaturowe i małą architekturę tak, aby były 

one mobilne i nie stanowiły bariery w dostosowywaniu przestrzeni placu do dynamicznie 

zmieniających się potrzeb miejskich. 

Płyta Starego Rynku, od chwili jej powstania (pocz. XX w.) do dnia obecnego, poddana została dwóm 

znaczącym przestrzennym zmianom: usunięciu pomnika z centralnej części i zastąpieniu  

go fontanną oraz wygospodarowaniu po stronie wschodniej „zieleńca”. Dla przywrócenia estetyki  

i funkcjonalności nawierzchni należy zlikwidować istniejący „zieleniec”.  

Układ przestrzenny miasta lokacyjnego, ale też układ komunikacyjny to element chroniony pod 

względem konserwatorskim, dlatego bezwzględnie należy utrzymać istniejące podziały pomiędzy 

traktami komunikacyjnymi, a płytą rynku. To jedyny zachowany akcent historyczny tego miejsca. 

Oczywiście płytę i ciągi komunikacyjne należy zaprojektować tak, by zlikwidować bariery 

komunikacyjne - zrównać rzędne terenu (wyrównanie, ujednolicenie poziomów nawierzchni dla 

wykluczenia przeszkód architektonicznych). 

Dla przywrócenia pierwotnych funkcji wydaje się celowe zamknięcie dla stałego ruchu kołowego 

dwóch fragmentów ulic przylegających do pierzei Starego Rynku (od strony zabytkowych kamieniczek 

i od strony bloku mieszkalnego – przedłużenie ul. Nowobramskiej). Obecna lokalizacja usług  

w parterach tych pierzei temu sprzyja. Zmiana organizacji ruchu wokół głównej płyty rynku jest 

możliwa pod warunkiem usunięcia miejsc parkingowych, z dopuszczeniem istniejącego pasa miejsc 

parkingowych pod budynkiem dawnego kina Milenium. 

Pod względem przestrzennym należy w projekcie konkursowym powiązać ze sobą istniejący  

i projektowany rysunek nawierzchni ulicy Mostnika i Nowobramskiej, uwzględnić możliwość 

zaznaczenia historycznych nawarstwień i śladów np. posadzki płyty rynku, linii 

rozgraniczającej kwartały średniowiecznej zabudowy.  
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Badania archeologiczne 
 

Projektując inne przedsięwzięcia wymagające prac ziemnych należy mieć na uwadze,  
że teren objęty konkursem nie jest w całości przebadany pod względem archeologicznym. 
Dotychczasowe wyniki badań pokazały, że na głębokości już ok. 30 cm zalega pierwotna, 
historyczna struktura miasta (pozostałości fundamentów kamienic, posadzki, nawierzchnia 
traktów komunikacyjnych). Niektóre z tych elementów należy pozostawić zabezpieczone,  
a elementy nie stanowiące wartości architektoniczno-historycznej, nowożytne i w bardzo 
złym stanie technicznym dopuszcza się rozebrać. Niektóre z nich należy bezwzględnie 
zachować i mogą być wyeksponowane (pozostałości średniowiecznego ratusza od strony 
Mostnika, studnie czy fragmenty piwnic i kamienic od strony ul. Zamenhofa). 

Na płycie Starego Rynku, jak również na terenie opracowania projektu realizacyjnego, 

dopuszcza się lokalizację wodotrysku lub fontanny. Przy projektowaniu należy uwzględnić wyniki 

badań archeologicznych (najcenniejsze zachowane relikty architektoniczne).. 

 
 

Materiały uzupełniające wytyczne 

Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych Starego Rynku w Słupsku 
dz. nr 706/13, AZP 9-29 jest dostępne pod adresem: 
http://zimslupsk.com/Sprawozdanie_z_badan_archeologicznych_na_Starym_Rynku,685,20.
html. 
 

Inwentaryzacja posadzki Starego Rynku (załącznik M). 
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