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1. Wstęp 

Rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów społeczno-gospodarczych 

i przestrzennych. Przeprowadzana jako wieloletni, interdyscyplinarny proces, stanowi element 

zrównoważonej polityki miejskiej. Proces rewitalizacji nastwiony jest na trwałą poprawę jakości ży-

cia mieszkańców na obszarach wymagających wsparcia. 

Mechanizm procesu rewitalizacji został uregulowany ustawą o rewitalizacji1. Ustawa, określa 

rewitalizację jako proces, który stanowi szansę na odwrócenie negatywnych trendów rozwojowych ob-

szarów zdegradowanych przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej, zagadnień gospodarczych, 

przestrzennych, czy przyrodniczych. Ustawa zawiera regulacje dotyczące zawartości i trybu sporzą-

dzania gminnego programu rewitalizacji, w tym obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecz-

nych.2 

Rewitalizacja w Polsce nabiera znaczenia jako narzędzie polityki przestrzennej i społeczno-

gospodarczej. Działania legislacyjne mają na celu systemowe wsparcie rewitalizacji poprzez wdro-

żenie narzędzi prawnych oraz centrów wiedzy tak, aby zwiększyć efektywność procesu. Konieczne 

jest zerwanie z postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, niepowiązanych ze sobą dzia-

łań, na rzecz skoordynowanych, kompleksowych i skoncentrowanych przedsięwzięć w różnej skali 

i o różnym zakresie.  

Trwała poprawa stanu na obszarach zdegradowanych, wymaga współpracy samorządu lo-

kalnego, organizacji społecznych, a także podmiotów prywatnych skoncentrowanych na wspólnych 

celach określonych w gminnym programie rewitalizacji. 

W Gdańsku rewitalizacja prowadzona była od roku 2004. Pierwsze działania realizowane były na 

podstawie uchwalonego w 2004 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji3 (LPR) zaktualizowanego 

w 2010 roku4. W związku z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji i nową perspektywą finansową 

w zakresie sposobu wykorzystania funduszy unijnych w latach 2015 – 2016 sporządzono Gminny 

Program Rewitalizacji miasta Gdańska, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/654/16 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. 

 

Niniejszy dokument opracowany jest na podstawie uchwały nr V/35/19 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023” inicjującej procedurę zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji z roku 2016. 

 

Program rewitalizacji w został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji a także Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-20205, szczegółowo określające zakres działań możliwych do współfi-

nansowania ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz z wytycznymi zawar-

tymi Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

                                                        
1 Ustawa z dnia 3 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777, z 2016 r. poz.1020, 1250.) 
2 Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Prze-

strzennej, Warszawa 2016 r. 
3 Uchwała Nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
4 Uchwała Nr XLVII/1308/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2010 r. 
5 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,Warszawa 2016 
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Etapy pracy 

• Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji poprzez analizę wskaźnikową 

opartą o rekomendacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

o konsultacje społeczne dotyczące delimitacji. 

• Uchwała Nr XXII/607/16 RMG z dnia 28.04.2016 r w sprawie przyjęcia obszarów zdegradowa-

nych i obszarów rewitalizacji. 

• Uchwała Nr XXIV/654/16 RMG w sprawie przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji: 

o konsultacje społeczne w celu określenia potrzeb mieszkańców, 

o pogłębione analizy społeczne, przestrzenne i gospodarcze, określenie kierun-

ków zmian i działań naprawczych, założenia, 

o opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na 

lata 2017-2023, 

o konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Gdańska na lata 2017-2023  

• Uchwała Nr XXXVII/1012/17 RMG z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (GPR). 

• Weryfikacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 przez Urząd 

Marszałkowski. 

• Badanie socjologiczne określające percepcję i waloryzację obszaru rewitalizacji wśród miesz-

kańców Gdańska 

• Uchwała Nr V/35/19 RMG z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gmin-

nego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 

o konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały w sprawie obszarów zdegra-

dowanych i obszarów rewitalizacji dotycząca ujednolicenia nazewnictwa sto-

sowanego w GPR, 

o Uchwała Nr IX/149/19 RMG z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, 

o konsultacje społeczne zmiany GPR. 

 

• wrzesień 2019: planowane uchwalenie zmienionego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Gdańska lata 2017-2013 
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2. Kontekst strategiczny  

Ramy polityki w zakresie rewitalizacji wyznaczają dokumenty krajowe i regionalne, wynika-

jące z przyjętych strategii europejskich.  

 

 

Ryc. 2.1 Uproszczona hierarchia dokumentów rozwojowych 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska  

  

POZIOM LOKALNY 

GDAŃSK 2030 PLUS. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego 

miasta Gdańska 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

BUDŻET GMINY  

WPF Wieloletnia Prognoza 

Finansowa (WPF) 

Baza Priorytetów Inwesty-

cyjnych (BPI) 

 

Gdańsk. Pro-

gramy Opera-

cyjne 2023 

Gdańska Strategia Roz-

wiązywania Programów 

Społecznych do roku 

2030 

POZIOM REGIONALNY 

REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY WOJEWÓDZ-

TWA POMORSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 (RPO WP) 
m.in. Regionalny Program Strate-

giczny Aktywni Pomorzanie 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Wojewódz-

twa Pomorskiego 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020 

UMOWA PARTNERSTWA 

POZIOM KRAJOWY 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020  

Koncepcja Przestrzen-

nego Zagospodarowania 

Kraju 2030 

Programy Operacyjne (PO) 

PO Infrastruktura i Środo-

wisko 

PO Inteligentny Rozwój 

PO Polska Cyfrowa 

PO Wiedza Edukacja i Roz-

wój 

PO Pomoc Techniczna 

POZIOM EUROPEJSKI Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) 

Europejski Fundusz Spo-

łeczny (EFS) STRATEGIA EUROPA 2020 

Narodowy Plan 

Rewitalizacji 

Krajowa Polityka 

Miejska 2023 
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2.1 Strategie i powiązania ponadlokalne 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjają-

cego włączeniu społecznemu6 stanowi najwyższy poziom odniesienia przy programowaniu stra-

tegicznym w każdym z państw Unii Europejskiej. Poprzez przystąpienie do realizacji strategii Eu-

ropa 2020 Polska zobowiązała się m.in. do obniżenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wyklu-

czeniem społecznym rozumianym jako wykluczenie z życia społeczno-gospodarczego oraz jako wy-

kluczenie z dostępu do usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe. Kontekst ten osa-

dza rewitalizację w polityce ukierunkowanej na cele społeczne. Odpowiedni cel krajowy przyjęty 

przez Polskę brzmi: zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją 

materialną i/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej inten-

sywności pracy.  

Przyjęte cele zostały zaimplementowane w strategicznych dokumentach krajowych oraz re-

gionalnych. Szkicowy schemat hierarchii dokumentów strategicznych i operacyjnych pokazano na 

Ryc. 2.1. 

Istotne znaczenie dla możliwości finasowania programu rewitalizacji z wykorzystaniem funduszy 

europejskich jest powiązanie programu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) 7 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowym opi-

sie osi priorytetowych RPO WP 2014–2020 wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

dotyczyć będzie działań w ramach osi priorytetowej (OP) Integracja, natomiast z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) działań w (OP) Konwersja.  

Na podstawie GPR-u realizowane będą kompleksowe przedsięwzięcia wspierające integrację spo-

łeczno–zawodową mieszkańców, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, za-

gospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, go-

spodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych (OP Konwersja działanie 8.1.). Wszystkie 

realizowane projekty oprócz działań infrastrukturalnych obejmować będą bezpośrednio z nimi po-

wiązane działania społeczne ze szczególnym naciskiem na wsparcie osób dotkniętych i zagrożo-

nych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (OP Integracja działanie 6.1.). 

2.2 Spójność działań strategicznych na poziomie gminnym 

Gminny Program Rewitalizacji jest lokalnym dokumentem operacyjnym. Zgodnie z ustawą o rewi-

talizacji, GPR musi być powiązany z kluczowymi dokumentami definiującymi politykę miejską: stra-

tegią rozwoju miasta i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-

sta a także z przyjętymi politykami sektorowymi w szczególności dotyczącymi rozwiązywania pro-

blemów społecznych. 

Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta8 (Strategia) i Programy Operacyjne (PO) 

Strategia i Programy Operacyjne są nadrzędnymi dokumentami określającymi kierunki poli-

tyki trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska. Wskazują cele służące podnoszeniu jakości 

                                                        
6 Komunikat Komisji – „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu”  /* COM/2010/2020 końcowy */  
7 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją 

Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r. 
8 Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta przyjęta Uchwałą nr LVII/1327 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 września 2014 r. 
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życia mieszkańców. Osadzenie GPR-u w kontekście polityki miasta oparte jest o zasadę synergii. 

Cele stawiane w GPR są zgodne i powiązane bezpośrednio z celami postawionymi w Programach 

Operacyjnych miasta Gdańska. 

Podobnie jak w Strategii głównym podmiotem programu rewitalizacji są mieszkańcy Gdańska. 

W GPR głównymi interesariuszami są mieszkańcy czterech podobszarów rewitalizacji. 

Z uwagi na poziom ogólności i uniwersalności Strategii powiązania GPR z polityką miejską opierają 

sia na PO stanowiących rozwinięcie celów i wyzwań postawionych w Strategii. W PO proces rewita-

lizacji ujęty jest horyzontalnie i wielopłaszczyznowo. 

Z rewitalizacją najsilniej związane są trzy z dziewięciu PO: PO Edukacja, PO Integracja Społeczna 

i Aktywność Obywatelska oraz PO Przestrzeń Publiczna. Najważniejszym wyzwaniem będzie 

skuteczna integracja inicjatyw i projektów realizowanych poprzez koordynatorów poszczególnych 

programów tak, aby wzmocnić oddziaływanie przedsięwzięć wynikających z programu rewitalizacji. 

PO Edukacja ukierunkowany jest na poprawę sytuacji społecznej w obszarach problemowych. 

Działania w ramach GPR realizować będą m.in. cele związane z wyrównywaniem szans edukacyj-

nych (cel operacyjny I.1.) oraz wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży (cel operacyjny I.3) 

poprzez m.in. podniesienie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przezwyciężanie 

barier i rozwijanie własnych talentów. W ramach rewitalizacji planowanych jest szereg działań in-

westycyjnych w obiektach, które pełnią bądź będą pełniły funkcje społeczne (domy sąsiedzkie, miej-

sca integracji), które wspomogą realizację celu operacyjnego I.5 - rozwijanie zasobów infrastruktury 

edukacyjnej, wychowania i opieki. 

W PO Edukacja zawarte są także cele związane z rozwojem i aktywizacją zawodową osób dorosłych 

(cel operacyjny I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostania wyzwaniom dy-

namicznie zmieniającego się świata. Ten cel realizowany będzie w GPR pośrednio poprzez integra-

cję z działaniami w ramach programów aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach ZIT. 

W PO Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska celem działań jest m.in. podniesienie 

poziomu kapitału ludzkiego i społecznego poprzez działania w obszarze edukacji (nieformalnej) 

kultury, animacji. Poprzez GPR będą realizowane zwłaszcza dwa cele operacyjne. Pierwszym z nich 

jest cel operacyjny III.1 - zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób 

poprzez rozwój i uspójnienie systemu usług społecznych służących rozwojowi osobistemu i ro-

dzinnemu. Drugim zaś jest cel operacyjny III.2 - zwiększenie roli mieszkańców w kreowaniu polityk 

miejskich. GPR zakłada szerokie konsultacje społeczne w szczególności w odcieniu do planowa-

nych przekształceń funkcjonalno–przestrzennych przestrzeni publicznych. III.1 

PO Przestrzeń Publiczna dotyczy przede wszystkim jakości przestrzeni publicznych, terenów 

zielonych i udziału mieszkańców w kształtowaniu ogólnodostępnych przestrzeni miasta. W ramach 

GPR planowanych jest szereg działań realizujących bezpośrednio cele postawione w PO. Najistot-

niejszym jest podnoszenie standardu i funkcjonalności przestrzeni publicznych (cel operacyjny 

IX.1). Działania te skutkować będą m.in. zwiększeniem dostępności do terenów zieleni urządzonej, 

ogólnodostępnej stanowiąc pośrednią realizację celu operacyjnego IX.2. większe uwzględnienie te-

renów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Działa-

nia podejmowane będą w szeroko prowadzonych konsultacjach społecznych zgodnie z celem do-
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tyczącym uspołecznienia planowania i działań w przestrzeni publicznej (cel operacyjny IX.3) i jed-

nocześnie wspomnianego wyżej celu III.2 zwiększenie roli mieszkańców w kreowaniu polityk miej-

skich. 

Cele postawione w pozostałych PO nie przekładają się wprost na program rewitalizacji. Na-

tomiast poszczególne działania ujęte w PO pełnić będą rolę wspomagającą i uzupełniającą, zgodnie 

z przyjętą zasadą komplementarności polityki miejskiej. 

 

Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 (SRPS)9 

SRPS będzie realizowana w oparciu o cele zwarte w Programach Operacyjnych. Adresatami 

tak GPR jak i SRPS są mieszkańcy Gdańska w ze szczególnym uwzględnieniem osób z trudnościami, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jest to podstawowe powiązanie obu pro-

gramów. 

Celem strategicznym głównym postawionym w SRPS jest zwiększenie spójności społecznej 

i jakości wsparcia osób z trudnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Spo-

śród trzech celów strategicznych program rewitalizacji wpisuje się w dwa z nich. Pierwszym jest cel 

1. rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wyklu-

czenia społecznego oraz cel 2. zwiększenie zintegrowania i udziału wszystkich polityk publicznych 

w rozwiązywanie problemów społecznych.  

Spośród kierunków działań wskazanych w SRPS program rewitalizacji zawiera m.in. kierunek 2 – 

wzmacnianie i rozwój partycypacji społecznej. Efektem działań w jego ramach, pożądanym za-

równo w SRPS i w GPR będzie podejmowanie bardziej trafnych decyzji i kierowanie wsparcia tam, 

gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Kolejnym wspólnym kierunkiem działań jest trzeci, który za-

kłada rozwój partnerstwa i solidarności na co dzień. Działania społeczne na każdym z podobszarów 

rewitalizacji realizowane będą w oparciu o partnerów lokalnych, wyłonionych w konkursach gran-

towych. Działaniami realizującymi wspólne cele będą też inwestycje planowane w ramach GPR do-

tyczące zwiększenia dostępności do usług publicznych – kierunek 7 w SRPS. 

Ponadto w SRPS wymienionych jest szereg dokumentów branżowych (programów) dedykowanych 

szczegółowo określonym zjawiskom społecznym. Wszystkie te programy oparte są o cele posta-

wione w Strategii i PO i jako takie uzupełniają lub dopełniają GPR.  

 

  

                                                        
9 Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 została przyjęta do realizacji Uchwałą nr 

XXX/846/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r. W uchwale tej znajduje się dodatkowo rozszerzenie dia-

gnozy. http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne dost. 22.02.2017 r. 

http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=846&rok=2016&tytul=&Typ=R&data=&Start=0
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3. Obszar rewitalizacji 

3.1 Delimitacja10 obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

W ujęciu przestrzennym GPR dotyczy obszaru wyznaczonego w toku diagnozy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Wyznaczenie (Delimitację) obszaru zdegradowanego dla Mia-

sta Gdańska wykonano zgodnie z ustawą o rewitalizacji i jednocześnie z zaleceniami Założeń do 

projektu wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiega-

nia się o środki finansowe w ramach RPO WP na lata 2014–202011 (Wytyczne). 

Analiza obejmowała porównanie rekomendowanych mierników poziomu rozwoju społecz-

nego, gospodarczego i przestrzennego, tak aby wyłonić rejony o relatywnie najgorszej sytuacji 

a tym samym predestynowane do objęcia kompleksową interwencją w zakresie rewitalizacji. 

W celu obiektywnej oceny porównawczej obszar miasta podzielony został na mniejsze jednostki.  

 

 

Ryc. 3.1 Podział miasta na jednostki urbanistyczne. 

Źródło: „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015” opracowanie Referat Rewitalizacji Urzędu Miej-

skiego w Gdańsku, Gdańsk 2015 

                                                        

10 „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańska 2015” Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, opra-

cowanie Gdańsk 2015 
11 Uchwała nr 714/363/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 r – aktualizacja w czerwcu 2015 roku jako 

Wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 

RPO WP 201-4-2020 
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Wyznaczając jednostki urbanistyczne do badań wzięto pod uwagę funkcję, fizjonomię i zabudowę 

terenu, intensywność użytkowania i zamieszkania oraz rentę położenia. Określono 8 stref funkcjo-

nalno–przestrzennych: lasy, jednostki urbanistyczne powstałe po 1970 r., obszary zróżnicowanej 

funkcjonalnie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o udziale własności komunalnej poniżej 30%, 

tereny położone w centralnym paśmie usługowym Aglomeracji Trójmiejskiej, koncentrację funkcji 

metropolitalnych, tereny przemysłowe, składowe, wojskowe, handel wielkopowierzchniowy, 

oczyszczalnie ścieków itp., tereny sportu i rekreacji, kampusy uniwersyteckie, zieleń parkowa, ob-

szary ochrony przyrody, ogródki działkowe, obszary o dominującej funkcji zabudowy mieszkanio-

wej. Stosując tę metodę wyznaczono w Gdańsku 73 jednostki urbanistyczne, z których 15 wskazano 

do dalszych analiz jako potencjalne obszary zdegradowane, dla których przeprowadzono analizy 

wskaźnikowe w trzech podsystemach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 

 

Ryc. 3.2 Wybrane obszary poddane dalszym analizom. 

Źródło: „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015”  opracowanie Referat Rewitalizacji Urzędu Miej-

skiego w Gdańsku, Gdańsk 2015 

W podsystemie społecznym badane były m.in. liczba osób korzystających z różnych form pomocy 

społecznej, udział osób długotrwale bezrobotnych, liczba przestępstw w tym tzw. przeciwko rodzi-

nie i opiece, liczbę mieszkań komunalnych z zaległościami czynszowymi oraz wyniki egzaminów 

państwowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Dodatkowo w ramach opracowania prze-

analizowano dynamikę i kierunki zmian związane z migracjami mieszkańców dzielnicy, jak również 

poziom kapitału społecznego ocenionego w uproszczeniu poprzez frekwencję wyborczą w skali 

miasta. 

W podsystemie gospodarczym porównano liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, odsetek osób bezrobotnych 
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z wykształceniem gimnazjalnym oraz procentowy udział podmiotów gospodarczych działających 

dłużej niż 3 lata. 

W podsystemie przestrzennym badano udział budynków zabytkowych i budynków mieszkalnych 

wybudowanych przez 1970 rokiem i przeciętną powierzchnię użytkową na osobę oraz liczbę obiek-

tów komunalnych zakwalifikowanych do remontu. 

Wskaźniki referencyjne porównywane były z wartościami średnimi dla województwa oraz dla 

Gdańska. Na podstawie obiektywnej analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar zdegradowany. Zgod-

nie z nią obszarami mającymi największe problemy we wskazanych podsystemach społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym przejawiają się w jednostkach: 

- Biskupia Górka / Stary Chełm, 

- Dolne Miasto/ Plac Wałowy, 

- Nowy Port, Letnica i Twierdza Wisłoujście, 

- Orunia. 

 

Wiele problemów zostało zidentyfikowanych w obszarach: 

- Angielska Grobla, 

- Dolny Wrzeszcz – Wajdeloty/ Wyspiańskiego, 

- Brzeźno – osada rybacka, 

- Przeróbka Mieszkaniowa, 

- Stogi Mieszkaniowe. 

  

Wszystkie te rejony są gęsto zaludnione. Do najistotniejszych problemów zidentyfikowanych 

na podobszarach należały: długotrwałe bezrobocie, zaległości czynszowe, niski stan zamożności 

mieszkańców, substandard mieszkaniowy, niezadowalająca jakość przestrzeni dzielnicowej, słaba 

kondycja podmiotów gospodarczych. Szczegółowy obraz porównawczy ukazuje Tab. 3.1. Trzy spo-

śród wskazanych rejonów Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia i Biskupia Górka ze Starym 

Chełmem wykazują szczególnie niekorzystny stan w badanych podsystemach. Rejon Dolnego Mia-

sta z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem wraz z rejonem Dolnego Wrzeszcza i ul. Wajdeloty 

wykazują zaś niekorzystne trendy.  

 

Decyzję o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji poprzedzono konsultacjami społecznymi w toku 

których dyskutowano z mieszkańcami jakie rejony miasta wymagają interwencji w pierwszej kolej-

ności i gdzie podjąć działania, aby były one jak najbardziej efektywne. Duże znaczenie miały do-

tychczasowe działania rewitalizacyjne, które ostatecznie postawiono kontynuować w rejonie Dol-

nego Miasta, a także w obszarach gdzie występują problemy w największym natężeniu.  

 

Ponadto, w rezultacie analiz i konsultacji społecznych skorygowano nieznacznie niektóre gra-

nice jednostek objętych analizą oraz zaktualizowano dane. Rada Miasta Gdańska 28 kwietnia 2016 

r. podjęła Uchwałę nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru re-

witalizacji w Mieście Gdańsku (ze zmianą z kwietnia 2019 roku). Przyjęto obszar zdegradowany 

składający się z ośmiu podobszarów:  
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I. Biskupia Górka/ Stary Chełm, 

II. Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście, 

III. Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, 

IV. Orunia, 

V. Angielska Grobla,  

VI. Brzeźno – Osada Rybacka,  

VII. Przeróbka Mieszkaniowa, 

VIII. Stogi Mieszkaniowe. 

 

Jako obszar rewitalizacji wyznaczono cztery podobszary: 

• Biskupia Górka/ Stary Chełm, 

• Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście, 

• Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, 

• Orunię. 

 

Przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych podobszarów wskazano na Ryc. 3.3. Lokalizacja ob-

szaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Łącznie GPR obejmuje około 502,39 ha, co stanowi około 1,92% całej powierzchni Gdańska. 

Liczba mieszkańców terenu objętego GPR wynosi 33 390 osób, co stanowi 7,22% ludności 

miasta. Wartości te są zgodne z art. 10 ust. 2. ustawy o rewitalizacji. 

Tab. 3.1 Ogólna charakterystyka dla całego obszaru rewitalizacji 

Dane liczbowe 

Obszar rewitalizacji  

w podziale na podobszary 

Powierzchnia terenu 

[ha] 

Liczba mieszkańców 

[os.] 

Biskupia Górka/Stary Chełm 104,6 5624 

Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście 87,24 7669 

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 165,29 10001 

Orunia 145,26 10096 

SUMA 502,39 33390 

miasto Gdańsk 26196 462 249 

UDZIAŁ W SKALI MIASTA 1,92% 7,22% 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska - dane stan na rok 2016 r. 
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Tab. 3.2 Podsumowanie analizy wskaźnikowej dla wszystkich jednostek badanych pod kątem wyznaczenia jako obszar zdegradowany i obszar rewitali-

zacji 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 2015 r. 
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Ryc. 3.3 Lokalizacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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3.1 Ogólna charakterystyka 

Podobszary wyznaczone do rewitalizacji cechują się wysokimi wskaźnikami opisującymi 

stan degradacji w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej w porównaniu do całego miasta. 

Cechy wspólne wszystkich podobszarów to m.in.:  

− wysoka stopa bezrobocia, duży udział osób ubogich i wykluczonych społecznie, 

− duży odsetek mieszkańców posiadających zaległości czynszowe i korzystających 

z różnych form pomocy społecznej,  

− wysokie wskaźniki wskazujące na nagromadzenie problemów społecznych i nie-

wielką aktywność gospodarczą, 

− zabudowa mieszkaniowa w znacznej mierze stanowiąca własność komunalną 

(w tym bardzo duży udział obiektów w złym stanie technicznym), 

− położenie w historycznych rejonach miasta z bardzo wysokim udziałem zabudowy 

o wartościach historycznych, podlegającej ochronie konserwatorskiej. 

W sferze społecznej najważniejszym problemem na podobszarach rewitalizacji jest wysoki 

poziom bezrobocia. Zauważyć należy, że udział osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób 

w wieku produkcyjnym znajduje się powyżej średniej miasta Gdańska, która wynosi 3,2%. Najwyż-

szą stopę bezrobocia odnotowano w 2015 r. na Oruni, i jest to 5,4%. Najwięcej osób bezrobotnych 

na podobszarach rewitalizacji zostało zakwalifikowanych do tzw. III profilu pomocy. Osoby bezro-

botne dzieli się na trzy profile. Grupa I to bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej 

pomocy, a jedynym działaniem podejmowanym przez Gdański Urząd Pracy jest przedstawienia im 

ofert pracy. Do grupy II – bezrobotni wymagający wsparcia korzystają ze wszystkich usług i instru-

mentów rynku pracy, jakie oferują urzędy, np. ze szkoleń czy staży. W III grupie znaleźli się bezro-

botni oddaleni od rynku pracy – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i te, które z wła-

snego wyboru nie są zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. 

Współczynnik przestępstw oraz udział osób korzystających z pomocy MOPR na obszarze re-

witalizacji również kształtuje się na poziomie dużo wyższym niż średnia dla całego miasta. Wszyst-

kie dane jasno wskazują, że na podobszarach wytypowanych do rewitalizacji występują problemy 

niewydolności społecznej. Indywidualnie dla poszczególnych podobszarów uwidoczniły się pro-

blemy w zakresie pieczy zastępczej, słabych wyników nauczania oraz dużego udziału młodych ko-

biet w grupie osób bezrobotnych. 

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania obszaru rewitalizacji ma stan i struktura 

zasobu mieszkaniowego. W analizie zbadano stan techniczny budynków, strukturę zasobu miesz-

kań komunalnych, stanu zadłużeń oraz możliwości rozwoju mieszkalnictwa. Wspólną cechą struk-

tury funkcjonalno-przestrzennej wszystkich 4 podobszarów jest dominująca funkcja mieszkaniowa. 

Z wyjątkiem Oruni podobszary rewitalizacji objęte są planami miejscowymi, co determinuje ich 

przyszłe zagospodarowanie. Na podobszarach rewitalizacji przeważa struktura historyczna z du-

żym udziałem zabudowy przedwojennej. Łącznie na obszarze rewitalizacji znajduje się ok. 1000 

obiektów o wartościach kulturowych, wpisanych do rejestru zabytków bądź objętych ochroną kon-

serwatorską. Część historycznej struktury, pomimo sukcesywnie przeprowadzanych remontów, 

nadal znajduje się w złym stanie technicznym. 

Każdy z czterech podobszarów rewitalizacji wykazuje potencjał związany z terenami nieza-

budowanymi. Tereny inwestycyjne stanowią szansę na rozwój i przekształcenie poszczególnych 



 

14 

podobszarów rewitalizacji. Jest to istotne również w kontekście dużego udziału gruntów gminnych 

- ponad 40% każdego podobszaru stanowi własność gminną. 

W sferze zjawisk środowiskowych na każdym z podobszarów zapewniona jest dość dobra 

dostępności piesza (500 m w linii prostej) do terenów zieleni urządzonej. W zasięgu strefy dostep-

nosci mieszkają prawie wszyscy mieszkańcy Biskupiej Górki i Dolnego Miasta oraz około 40% miesz-

kańców Oruni. Deficyt terenów zieleni dotyka podobszar Nowego Portu oraz ponad połowę miesz-

kańców Oruni. Stan i wyposażenie terenów użytkowanych rekreacyjnie jest na poszczególnych pod-

obszarach zróżnicowany, w niektórych przypadkach bardzo słaby. Niewielkie, okresowe przekro-

czenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej występują jedynie w są-

siedztwie ulic i torów kolejowych. 

Na każdym z podobszarów rewitalizacji odnotowuje się specyficzne problemy związane ze 

środowiskiem: na terenie Biskupiej Górki występują słabonośne grunty lub zagrożenia osuwiskami, 

a na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie wymagana jest remediacja. Poprawa stanu ja-

kości powietrza wymaga kompleksowej polityki obejmującej m.in. działania w zakresie likwidacji 

pieców niskoemisyjnych. 

Poziom przedsiębiorczości na wszystkich podobszarach rewitalizacji jest niższy niż w Gdań-

sku. W latach 2010–2015 r. zaobserwowano także nieco niższy niż w mieście przyrost liczby nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej 

powinny zostać podjęte działania popularyzujące przedsiębiorczość, zarówno poprzez zachęcanie 

mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej, jak i promocję poszczególnych podob-

szarów, jako miejsc, w których warto inwestować. Działania rewitalizacyjne powinny uwzględniać 

potrzeby przedsiębiorców, w tym potrzeby w zakresie infrastruktury i dostępności komunikacyjnej. 

Przeżywalność przedsiębiorstw na podobszarach w pierwszych 3 latach prowadzenia działalności 

jest porównywalna do przeżywalności przedsiębiorstw w Gdańsku. Firmy nie wymagają szczegól-

nego wsparcia w tym aspekcie. Inwestycje powstające na oraz w sąsiedztwie podobszarów rewita-

lizacji mogą stanowić impuls dla rozwoju lokalnego podsystemu gospodarczego i zwrócić uwagę 

nowych inwestorów. 

Sieć przestrzeni publicznych dla mieszkańców poszczególnych podobszarów rewitalizacji, wska-

zano na podstawie koncepcji „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I” (studium wykonane w ramach 

realizacji Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna. Strategia Rozwoju Miasta Gdańska 2030 

Plus). Koncepcja ta wskazuje kierunki rozwoju lokalnych przestrzeni publicznych oraz preferowane 

elementy ich zagospodarowania. Program rozwoju lokalnych przestrzeni publicznych stał się wy-

tyczną dla planowanych działań inwestycyjnych w poszczególnych podobszarach wskazanych 

w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

3.2 Sytuacja mieszkaniowa 

W graniach czterech podobszarów rewitalizacji zlokalizowanych jest 21,39% wszystkich 

mieszkań komunalnych znajdujących się w zasobie miasta Gdańska oraz 27,77% zasobu mieszkań 

socjalnych. Wszystkie podobszary rewitalizacji charakteryzują się dużym udziałem liczby lokali ko-

munalnych z zadłużeniem na okres dłuższy niż 3 miesiące – są to łącznie 1323. Stanowi to 25,64% 

wszystkich zadłużonych powyżej 3 m-cy komunalnych mieszkań w Gdańsku. Samo zadłużenie czyn-

szowe łącznie na podobszarach rewitalizacji wynosi 33 911 113,00 PLN, co stanowi aż 19,84% ca-

łego zadłużenia czynszowego miasta Gdańska. 
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Tab. 3.3 Ogólna charakterystyka podobszarów rewitalizacji 

 Pow. te-

renu [ha] 

Liczba 

mieszkań-

ców [os.] 

Liczba 

mieszkań 

komunal-

nych 

Liczba lokali 

socjalnych 

Liczba lokali z 

zadłużeniem 

pow. 3 m-cy 

Zadłużenie 

czynszowe [zł] 

Nowy Port z Twier-

dzą Wisłoujście 
165,29 10001 1251 144 340 12 023 490 

Biskupia Górka/ Stary 

Chełm 
104,6 5624 604 36 153 2 810 034 

Orunia 145,26 10096 1298 67 525 13 990 548 

Dolne Miasto/Plac 

Wałowy/Stare Przed-

mieście 

87,24 7669 952 59 305 5 087 041 

SUMA na podobsza-

rach rewitalizacji 
502,39 33390 4105 306 1323 33 911 113 

miasto Gdańsk 26196 462 249 19191 1102 5159 170 895 169 

Udział w skali miasta 1,92% 7,22% 21,39% 27,77% 25,64% 19,84% 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska na podstawie danych z Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Ko-

munalnych z 2016 r. (od 24.05.2018 Gdańskie Nieruchomości) 

 

Ryc. 3.4 Udział procentowy mieszkań socjalnych w stosunku do zasobu komunalnego 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska na podstawie danych z Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Ko-

munalnych z 2016 r. (od 24.05.2018 Gdańskie Nieruchomości) 

Na podstawie danych z ostatnich sześciu lat obserwuje się wzrost udziału mieszkań socjal-

nych w stosunku do całego zasobu komunalnego. Przy czym na podobszarze Nowy Port wzrost ten 

jest znacznie wyższy i w głównej mierze, związany z postępującą degradacją techniczną mieszkań, 

a co za tym idzie, zmianą kwalifikowania lokali z komunalnych na socjalne. 
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Analizując sytuację mieszkaniową w podobszarach rewitalizacji i porównując ją z sytuacją 

w Gdańsku, obserwuje się następujące tendencje: 

− zmniejszanie zasobu komunalnego lokali mieszkalnych, 

− zły stan techniczny wielu budynków i lokali komunalnych, 

− zadłużenie czynszowe wobec miasta rośnie, pomimo malejącego zasobu tak miesz-

kań komunalnych, jak i mieszkań z zaległościami powyżej 3 miesięcy. 

3.3 Podsumowanie konsultacji społecznych i wewnętrznych. 

Dla wypracowania wspólnej wizji wdrożenia i koordynacji procesu rewitalizacji przeprowa-

dzone zostały warsztaty wewnętrzne zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska i Wydział Roz-

woju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z jednostkami miejskimi: Miejskim Ośrod-

kiem Pomocy Rodzinie, Centrum Pracy Socjalnej i lokalnymi liderami organizacji pozarządowych 

działającymi na każdym z podobszarów.  

Warsztaty wewnętrzne odbywały się w sierpniu i wrześniu 2016 roku. W ich trakcie omó-

wiono problemy każdego z podobszarów, analizowano propozycje i możliwości przeprowadzenia 

działań, które pomogłyby rozwiązać sytuacje kryzysowe. W ramach podsumowania warsztatów zo-

stały wskazano zakres możliwości prowadzenia działań na każdym z podobszarów. 

W toku warsztatów dyskutowana była metoda integracji działań i kolejności ich realizacji. Wyzna-

czono trzy etapy procesu rewitalizacyjnego, które powinny płynnie przechodzić jeden w drugi oraz 

wzajemnie się uzupełniać. W pierwszej kolejności winny zostać podjęte działania animacji społecz-

ności lokalnej, równolegle prowadzone powinny być działania inwestycyjne i aktywizacja spo-

łeczno-zawodowa mieszkańców.  

Do działań dodatkowych realizowanych na podobszarach rewitalizacji zaliczyć należy wszystkie 

programy miejskie. Propozycją warsztatową było uwzględnienie podobszarów rewitalizacji jako 

priorytetowych w programach i konkursach miejskich poprzez zapisy regulaminów lub dedykowa-

nie specjalnych funduszy na realizację zadań podążających za celami rewitalizacji.  

Dla każdego z podobszarów zostanie wyłoniony lokalny lider (organizacja pozarządowa), który przy 

wsparciu odpowiednich jednostek miejskich będzie niejako moderował działania społeczne, wspie-

rał lokalne inicjatywy sąsiedzkie, wspomagał merytorycznie aktywnych mieszkańców działających 

na rzecz poprawy stanu najbliższego otoczenia. 

Obecni na spotkaniach przedstawiciele organizacji pozarządowych – potencjalni partnerzy 

działań społecznych na podobszarach – podkreślali potrzebę podniesienia jakości i stanu technicz-

nego miejsc świadczenia usług społecznych, nie tylko w ramach rewitalizacji, ale także szkół i przed-

szkoli. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrów Pracy Socjalnej podkreślali, że 

w świetle rozmów na temat rozszerzenia pomocy udzielanej mieszańcom podobszarów rewitaliza-

cji konieczne będzie zwiększenie liczby pracowników socjalnych, terapeutów behawioralnych, stre-

etworkerów. 

Dla wypracowania wspólnej wizji rozwoju obszaru rewitalizacji przeprowadzone zostały kon-

sultacje z interesariuszami rewitalizacji na każdym z podobszarów.  

W ramach procesu partycypacji w każdym z podobszarów przeprowadzono następujące 

działania: 
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- punkty konsultacyjne, w których można było uzyskać informacje na temat rewitalizacji, zgło-

sić uwagi w tym zakresie, a także zapisać się na warsztaty. Punkty konsultacyjne dostępne były w 

kwietniu i maju 2016 roku; 

- spacery badawcze z mieszkańcami obszarów, w których brali udział przedstawiciele Zespołu 

Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG, radni dzielnicowi, niektórzy dyrektorzy wydziałów lub 

jednostek miejskich oraz prezydent miasta Gdańska lub jego zastępcy. Spacery badawcze miały 

miejsce w maju i czerwcu 2016 roku; 

- otwarte warsztaty tematyczne dla interesariuszy, w czasie których wypracowano kierunek 

działań rewitalizacyjnych i wstępnie określono pakiet zadań niezbędnych do realizacji na każdym 

z podobszarów. Warsztaty odbywały się od kwietnia do czerwca 2016 roku. 

Wizje i kierunki działań wypracowane na warsztatach zostały uwzględnione i ujęte w GPR 

jako hasła i idee, pakiety spójnych pomysłów mających podkreślać indywidualny charakter każdego 

z podobszarów na tle Gdańska12. 

Podsumowanie i wnioski z konsultacji społecznych zaprezentowane są w rozdziałach „Pod-

sumowanie charakterystyki i wyników konsultacji społecznych” dla każdego z podobszarów rewitaliza-

cji. 

Ponadto, podczas pracy nad projektem GPR przeprowadzono spotkania i konsultacje z inte-

resariuszami rewitalizacji w tym z Koordynatorami Programów Operacyjnych miasta Gdańsk, z Ze-

społem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG, przeprowadzono osiem spotkań z organiza-

cjami społecznymi, Strażą Miejską, przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji, komendami 

komisariatów dzielnicowych na obszarach rewitalizacji, Dyrekcją Muzeum Historycznego Miasta 

Gdańska, Pomorską Izba Rzemieślniczą, Starterem Gdańskim, Gdańską Agencją Rozwoju Gospo-

darczego Sp. z o.o. (InvestGDA), przedstawicielami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., gesto-

rami sieci (Gdańska Infrastruktura Wodno - Kanalizacyjna, Melioracje Gdańskie, Gdańskie Przed-

siębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.). 

 

  

                                                        

12 szczegółowy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych opublikowany jest na stronach bip 

Biura Rozwoju Gdańska: https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji Diagnoza 

potrzeb społecznych wraz ze wskazaniem zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – opracowanie EU 

Consult, Gdańsk, lipiec 2016 

https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji
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4. Powiązania z polityką przestrzenną 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

(Studium)13 

Studium jest podstawowym dokumentem określającym zasady i kierunki rozwoju prze-

strzennego. W Gdańsku Studium zostało uaktualnione i uchwalone w 2018 roku - uchwała nr 

LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. W obowiązującym dokumencie wska-

zano granicę obszaru zdegradowanego, zgodnie z Uchwałą nr XII/607/16 Rady Miasta Gdańska 

z dnia 28 kwietnia z 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewita-

lizacji (ze zmianą z kwietnia 2019). Wskazany obszar zdegradowany obejmuje podobszary: Biskupia 

Górkę i część Starego Chełma, Dolne Miasto z Placem Wałowym i fragmentem Starego Przedmie-

ścia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno rejon osady rybackiej, 

Przeróbkę Mieszkaniową oraz Angielską Groblę. 

Główny cel rozwoju przestrzennego ujęty w Studium to wielowymiarowe podnoszenie jakości prze-

strzeni miejskiej, zapewniające trwały rozwój społeczny i gospodarczy miasta. Poprzez rewitalizację 

realizowane będą cele w dwóch obszarach: rozwoju gospodarczego i społecznego jako poprawa 

stanu w obszarach zdegradowanych oraz równoważenia struktur przestrzennych jako podniesie-

nie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych ze wzmocnieniem ruchu pieszego  i rowerowego. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium, na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji 

wskazane jest podejmowanie kompleksowych i skoordynowanych działań naprawczych o charak-

terze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Kierunki rozwoju przestrzennego Studium za-

wierają wytyczne do podejmowania kompleksowych działań rewitalizacyjnych na poszczególnych 

podobszarach. 

 

 

                                                        
13 Uchwała nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r., dostęp elektroniczny poprzez: 

http://www.brg.gda.pl/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gdanska, 

21.02.2017 r. 

http://www.brg.gda.pl/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gdanska
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Ryc. 4.1 Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla pod-

obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm skala 1:10 000 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

 

Podobszar rewitalizacji Biskupia Górka/Stary Chełm leży na pograniczu dwóch dzielnic urbanistycz-

nych: Śródmieścia – rejon Biskupiej Górki i Południa – rejon Starego Chełma. W obu dzielnicach 

jednym z kierunków rozwoju jest rewitalizacja podobszaru wraz funkcją mieszkaniowo – usługową 

jako dominującą. Część wschodnia Biskupiej Górki leży w zasięgu CPU. Tereny historycznych forty-

fikacji wskazane są jako rejon rozwoju rekreacji związanej z zielenią, stanowią tez element OSTAB. 

Cały obszar Biskupiej Górki objęty jest ochroną z uwagi na wartości historycznego układu urbani-

stycznego. W rejonie Starego Chełma dominującą funkcją jest mieszkaniowo–usługowa. Teren ten 

wskazany jest do objęcia ochroną ze względu na stan zachowania elementów historycznej struk-

tury przestrzennej. Na krawędziach wysoczyzny zlokalizowane są punkty widokowe. 
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Ryc. 4.2 Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla pod-

obszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście, skala 1:10 000 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

 

Podobszar rewitalizacji Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście położony jest w dzielnicy 

urbanistycznej Śródmieście. Jednym z kierunków rozwoju dla tej dzielnicy jest rewitalizacja podob-

szaru. Dominującą funkcją wskazaną w Studium jest funkcja mieszkaniowo – usługowa. Podobszar 

leży w zasięgu Centralnego Pasma Usługowego (CPU). Cały podobszar wskazany jest do ochrony 

z uwagi na historyczny układ urbanistyczny wraz z wieloma obiektami objętymi ochroną konser-

watorską. Tereny wzdłuż brzegów Motławy i Opływu Motławy stanowią element OSTAB i wskazane 

są do zachowania jako tereny zieleni. Na bastionach zlokalizowane są punkty widokowe. 
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Ryc. 4.3 Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla pod-

obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, skala 1:10 000 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

 

Podobszar rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście położony jest w dzielnicy urbanistycznej 

Port. Jednym z kierunków rozwoju tej dzielnicy jest rewitalizacja podobszaru. Dominującym kierun-

kiem rozwoju struktury przestrzennej Nowego Portu jest funkcja mieszkaniowo – usługowa wraz z 

terenami zieleni publicznej w rejonie parku przy cmentarzu i Szańca Zachodniego. W środkowej 

części planowane jest wzmocnienie ośrodka usługowego wspomagającego i terenów o charakterze 

śródmiejskim. Znaczna część Nowego Portu stanowi historyczny układ urbanistyczny objęty 

ochroną konserwatorską. Rejon tzw. Szańca Zachodniego wskazany jest do remediacji. W rejonie 

Twierdzy Wisłoujście dominująca funkcja to usługi. Istotnym uwarunkowaniem jest ochrona obiek-

tów i obszaru z uwagi na zasoby dziedzictwa kulturowego. Znaczna część obszaru Twierdzy Wisło-

ujście wraz z kanałem portowym i Szańcem Zachodnim stanowią elementy Ogólnomiejskiego Sys-

temu Terenów Aktywnych Biologicznie. Teren tez stanowi strefę ochrony ekspozycji elementów o 

wartościach kulturowych. 
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Ryc. 4.4 Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla pod-

obszaru Orunia, skala 1:10 000 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

 

Podobszar rewitalizacji Orunia położony jest w dwóch dzielnicach urbanistycznych Śródmieście - 

rejon tzw. Oruni Dolnej i Południe - rejon tzw. Oruni Górnej. W obu dzielnicach jednym z kierunków 

rozwoju jest rewitalizacja podobszaru wraz funkcją mieszkaniowo – usługową jako dominującą. 

W środkowej części planowane jest wzmocnienie ośrodka usługowego wspomagającego. Pomię-

dzy Traktem Św. Wojciecha i terenami kolejowymi wskazano obszar o charakterze śródmiejskim. 

Wzdłuż Kanału Raduni przebiega ciąg łączący OSTAB. Park Oruński wskazany jest jako element 

OSTAB, w którym zlokalizowanych jest wiele pomników przyrody. Wzdłuż ulicy Trakt Św. Wojciecha 

przebiega ciąg widokowy. 

 

Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap I obszar rewitalizacji (GPL) 

GPL to dokument opracowany w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna (PO 

PP) stanowiącego część Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.  

Studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych – etap I jako dokument „wykonawczy” zawiera wy-

tyczne projektowe oraz programowe dla obszaru rewitalizacji. Studium GPL jest ściśle powiązane 
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ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego miasta Gdańska z 2018 

roku. GPL nawiązuje do licznych opracowań dotyczących przestrzeni publicznych wykonanych 

w Biurze Rozwoju Gdańska w latach 2011-2015, takich jak studia dzielnicowe czy Studium Ogólno-

miejskich Przestrzeni Publicznych (SOPP)14 jak również do opracowań zewnętrznych takich jak spo-

łeczna strategia Quo vadis Gdańsku (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych / Politechnika Gdań-

ska/Sopocka Szkoła Wyższa 2015). 

Nadrzędnym celem GPL jest wskazanie sieci przestrzeni lokalnych w Gdańsku, jako dopeł-

nienia układu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych. 

Ważnym elementem GPL są wytyczne do zmiany obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz ogólne wytyczne do projektów zagospodarowania terenów, które będą ma-

teriałem wyjściowym dla innych jednostek miejskich zarządzających procesem inwestycyjnym i fun-

duszami. Stąd GPL  ma również drugi ważny cel jakim jest koordynacja działań wszystkich jednostek 

miejskich, które mają wpływ na przestrzenie publiczne w mieście zarówno w aspekcie społecznym 

jak i ekonomicznym tj.: Wydziału Programów Rozwojowych, Wydziału Rozwoju Społecznego, Dy-

rekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Urbanistyki i Ar-

chitektury. Szczegółowe wytyczne dla każdego z podobszarów zawarto w załączniku do GPR-u – 

Analizy. Opracowanie było konsultowane na spotkaniach z radami dzielnic: Oruni, Chełmu, Śród-

mieścia oraz Nowego Portu oraz z organizacjami pozarządowymi.  

 

5. Programy rewitalizacji w Gdańsku 

Pierwszy Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku – Lokalny Program 

Rewitalizacji (zwanym dalej LPR-em) powstał w 2004 r.15 Był to wieloletni, strategiczny program od-

nowy w ujęciu społecznym, przestrzennym i gospodarczym zdegradowanych przestrzeni Gdańska. 

W 2009 r. przystąpiono do aktualizacji LPR-u16 w oparciu o pogłębioną analizę problemów i po-

trzeb. Pod uwagę wzięto również realne możliwości interweniowania i roli samorządu na obszarach 

wskazanych do rewitalizacji. W programie wyznaczono 13 obszarów dotkniętych szczególnymi pro-

blemami degradacji: Biskupia Górka, Dolne Miasto, Orunia, Angielska Grobla – Długie Ogrody, Stare 

Przedmieście, Dolny Wrzeszcz, Brzeźno, Jelitkowo, Św. Wojciech, Nowy Port, Grodzisko, Kolonia 

Abegga we Wrzeszczu i Letnica, o łącznej powierzchni 433 ha. Wobec ograniczonych możliwości 

finansowych programy rewitalizacji zostały opracowane dla czterech rejonów: Nowy Port, Dolne 

Miasto, Letnica i Dolny Wrzeszcz o łącznej powierzchni ok. 190,5 ha. 

Założeniem planowanych działań w ramach LPR była poprawa wizerunku poszczególnych dzielnic 

poprzez działania inwestycyjne, tak aby zapoczątkować proces zmiany. Równolegle wdrażano pro-

gramy społeczne skierowane do mieszkańców tych rejonów. Założeniem polityki miejskiej w rejo-

nach objętych rewitalizacją było uruchomienie procesu jako stymulatora, który poprzez zainicjo-

wane zmiany i wdrożone działania odwróci negatywne trendy i pozwoli na własny, wewnętrzny 

                                                        

14 opracowanie wyznaczało przestrzenie ogólnomiejskie w Gdańsku i zostało zakończone wydaniem w 

2014 r. „Poradnika o przestrzeniach publicznych”. 
15 W Gdańsku pierwszy program rewitalizacji przyjęto Uchwałą nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 

2004 r. 
16 Rada Miasta Gdańska przyjęła aktualizację LPR-u Uchwałą nr XLVII/1308/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2010 r. 
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rozwój. Działania w ramach programów rewitalizacji czterech rejonów Gdańska prowadzone były 

przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach RPO 2007-2013. Po roku 2015 działania 

inwestycyjne i społeczne kontynuowane były ze środków budżetowych miasta Gdańska. Dynamika 

działań była mniejsza. Obserwując ponad 10 letni proces można stwierdzić, że przyjęte założenia 

udało się spełnić w znacznej mierze.  

Na terenie Letnicy wykonane remonty budynków mieszkalnych poprawiły znacząco warunki życia 

mieszkańców. Szczególne znaczenie miała odnowa kwartałów i zespołów zabudowy mieszkanio-

wej, w tym likwidacja pieców węglowych. Poza remontami prowadzono działania, które poprawiły 

dostępność i ofertę usług społecznych. Szereg inwestycji miejskich, w tym budowa stadionu i no-

wego połączenia drogowego uatrakcyjniło ten rejon miasta. Od kilu lat na Letnicy w rejonie ulicy 

Uczniowskiej powstają zespoły zabudowy mieszkaniowej realizowane przez deweloperów. 

Wyremontowana ulica Wajdeloty stała się modnym miejscem na mapie nie tylko Wrzeszcza Dol-

nego ale i Gdańska. Przebudowana ulica symbolizuje udany proces nie tylko poprawy wizerunku 

ale przede wszystkim zmiany gospodarczej jak dokonała się po otwarciu wielu lokali usługowych. 

Ulica Wajdeloty to aktualnie tętniąca życiem przestrzeń publiczna. Uruchomione w ramach działań 

społecznych Klub Młodego Wrzeszczaka (ul. Wajdeloty 14), Klub Mieszkańca (ul. Waryńskiego 21) 

kontynuują prowadzenie programów edukacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Istotną 

częścią działań w tej części miasta był remont infrastruktury podziemnej, mający na celu poprawę 

stanu systemów odprowadzania wody opadowej – kanału ulgi dla Potoku Strzyży. Działania w tym 

zakresie wymagają kontynuacji, zwłaszcza wobec coraz częstszych tzw. deszczów nawalnych skut-

kujących zalewaniem fragmentów dzielnicy w pobliżu Potoku Strzyży.  

Podobnie jak w Letnicy po pierwszych latach prac modernizacyjnych wzrosło zainteresowanie in-

westycyjne rejonem Dolnego Wrzeszcza. Szczególne znaczenie ma tu kompleksowa przebudowa 

rejonu dawnego Browaru Heweliusz realizowana przez prywatnego inwestora, w ramach której 

134 lokale mieszkalne zostały włączone do Państwowego Funduszu Rozwoju Nieruchomości w ra-

mach Funduszu Mieszkań na Wynajem. 

Na terenie Dolnego Miasta działaniem, które jednoznacznie kojarzy się z rewitalizacją jest prze-

miana ulicy Łąkowej. Dzięki przeprowadzonym remontom nie tylko poprawił się wizerunek dziel-

nicy i wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej ale podobnie jak w Dolnym Wrzeszczu po-

prawiono sprawność systemów odprowadzania wód opadowych. Poza szerokim programem re-

montowym na Dolnym Mieście uruchomiono szereg działań społecznych skierowanych zarówno 

do dzieci i młodzieży jak i aktywizujących osoby bezrobotne. Od roku 2010 działa tu partnerstwo 

na rzecz lokalnej społeczności, którego celem jest kontynuacja działań po zakończeniu programów 

unijnych. Na przestrzeni 7 lat w projektach społecznych wzięło udział niemal 10 tys. osób.  

Efektem zmiany wizerunku jest coraz szersze zainteresowanie inwestorów tym rejonem miasta. Na 

Dolnym Mieście realizowane są nowe zespoły zabudowy, w tym zabudowy w ramach TBS-ów. 

Działania rewitalizacyjne w Nowym Porcie nie były tak dynamiczne i szerokie. Główne działania w 

tym rejonie dotyczyły remontu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i rewaloryzacji placu Ks. Gusk-

towicza. Wyremontowano także niektóre ulice, w tym torowiska tramwajowe i infrastrukturę pod-

ziemną. Mniejszy zasięg miały też programy społeczne realizowane w Domu Aktywnego Miesz-

kańca (Nowy Port Sztuki). Zapoczątkowane zostały jednak procesy społeczne oraz zainicjowano 

zmiany przestrzenne, które postanowiono kontynuować. 
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Projekty inwestycyjne zrealizowane w ramach rewitalizacji 

Dolne Miasta w Gdańsku 

  

remont budynku ul. Dobra 8 for. BRG  przebudowa ulicy Łąkowej fot. BRG  

Dolny Wrzeszcz w Gdańsku 

  

przebudowa ul. Wajdeloty fot. UMG  Przebudowa ul. Wajdeloty wraz elewacjami  

frontowymi niektórych kamienic fot. J. Zulewski 

Letnica w Gdańsku 

  

Wyremontowane budynki mieszkalne  

ul. Uczniowska fot. UMG 

Remont budynku ul. Uczniowska 22 fot. UMG 

Nowy Port w Gdańsku 

  

Rewaloryzacja Placu Ks. Gustkowicza  

fot. UMG 

Fontanna na Placu Ks. Gustkowicza fot. UMG 
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Działania rewitalizacyjne w Gdańsku zostały docenione w Polsce i w Europie. W 2015 roku 

odnowa ulicy Wajdeloty w Dolnym Wrzeszczu została wyróżniona w konkursie Najlepsza prze-

strzeń publiczna województwa pomorskiego w 2015 roku. W uzasadnieniu przyznania nagrody 

podkreślono przede wszystkim to, że program przekształceń uruchomił proces przyciągania i sku-

piania ludzi młodych, od których zależy przyszłość Gdańska. Kolejną nagrodę za rewitalizację ulicy 

Wajdeloty przyznano w 2016 r. w konkursie na Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w 

Polsce organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich. Ulica Waj-

deloty zwyciężyła w kategorii Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. W uzasadnieniu na-

grody podkreślono, że transformacja jednej z ważniejszych ulic Wrzeszcza została przeprowadzona 

w sposób kompleksowy oraz osiągnięto efekt synergii pomiędzy odnową fizyczną a ożywieniem 

społeczno-gospodarczym. 

W 2016 roku, w europejskim konkursie RegioStars została doceniona rewitalizacja Dolnego 

Miasta. W konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską wyróżniane są najbardziej inspi-

rujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane ze środków unijnych. W kategorii Ci-

tyStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich rewitalizacja 

Dolnego Miasta otrzymała pierwszą nagrodę. W przypadku Dolnego Miasta podkreślono szerokie 

i wielopoziomowe partnerstwo organizacji społecznych, udział mieszkańców i włączenie podmio-

tów prywatnych. Podkreślono włączenie lokalnej społeczności do projektu od poziomu badania 

potrzeb do realizacji połączonych działań społecznych i kulturalnych ukierunkowanych na walkę 

z wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności dzieci. 

Kontynuacja działań rewitalizacyjnych 

Założeniem polityki miasta wobec obszarów, które dotychczas podlegały rewitalizacji jest 

kontynuacja działań. Szczególne znacznie w tym kontekście będzie miało podtrzymanie dynamiki 

działań społecznych, tak aby ich efekty utrwaliły się. Istotne będzie też kontunuowanie działań mo-

dernizacyjnych uzupełniających zmianę wizerunku. Szczególne istotne będzie kontynuacja inwe-

stycji w Dolnym Wrzeszczu, zwłaszcza związanych z dokończeniem przebudowy kanału ulgi dla Po-

toku Strzyży oraz przebudową ulic bocznych do Wajdeloty. Niezwykle ważne będzie kontunuowa-

nie działań społecznych skierowanych do lokalnej społeczności. 

Jednym z kierunków kontynuacji i rozwoju działań rewitalizacyjnych w mieście jest formuła 

realizacji inwestycji zawierających komponenty komercyjne i publiczne stosując narzędzie 

partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).  

W Gdańsku opracowano ofertę inwestycyjną PPP dla Dolnego Miasta. W ramach oferty mia-

sto oferuje pakiet terenów inwestycyjnych wraz z pulą propozycji działań służących realizacji celów 

publicznych. Cele publiczne opracowane zostały z uwzględnieniem wniosków i propozycji zgłasza-

nych przez mieszkańców w toku konsultacji społecznych. Taki sam mechanizm miasto planuje za-

stosować w Nowym Porcie. Oba rejony, dla których zakłada się realizację części inwestycji w ramach 

PPP zlokalizowane są w obszarze rewitalizacji. Pakiety działań z zakresy realizacji celów publicznych 

obejmować będą głównie inwestycje rewaloryzacji przestrzeni publicznych, budowę mieszkań ko-

munalnych, przebudowy i remonty dróg i infrastruktury technicznej. Poszukiwanie formuły współ-

finansowania inwestycji z zakresu zadań własnych gminy poprzez parterów prywatnych stanowi 

potencjalną możliwość wypracowania mechanizmu na przyszłe lata, kiedy środki zewnętrzne, w 

szczególności fundusze strukturalne zostaną ograniczone.  
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6. Podsumowanie szczegółowej diagnozy dla podobszarów rewitalizacji17 

6.1 Podobszar Biskupia Górka / Stary Chełm. 

6.1.1 Podsumowanie charakterystyki i wyników konsultacji społecznych. 

 

Ryc. 6.1 Granice podobszaru rewitalizacji Biskupia Górka/ Stary Chełm 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska 

Tab. 6.1 Informacje ogólne na temat podobszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm 

BISKUPIA GÓRKA / STARY CHEŁM Wartość Udział % na tle Gdańska 

Powierzchnia podobszaru 104,60 ha 0,39% 

Liczba ludności 5 624 os. 1,28% 

Opis granic:  

                                                        

17 Niniejszy rozdział zawiera najważniejsze wnioski z szerokich analiz zawartych w opracowaniu Gminny Program Rewitali-

zacji Miasta Gdańska - Analizy 
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• od północy – osiedle robotnicze na Chełmie, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej przy 

ulicach Wronki, Hirszfelda i Stoczniowców, teren Reduty Cafferellego, ulice: Zielonogórska, 

Kolonia Studentów, zabudowa przy ulicach Górka i Rogaczewskiego oraz ul. Na Stoku, 

• od wschodu – ulice Trakt św. Wojciecha i Menonitów, do węzła Carla Groddecka, 

• od południa – ulica Brzegi na wysokości kościoła św. Ignacego Loyoli, 

• od zachodu – zaplecze ulicy Odrzańskiej, ulice: Grabowskiego, Biernackiego, Kolonia Anie-

linki. 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska 

Powiązania zewnętrzne 

Podobszar położony jest w centralnej części miasta, wg podziału administracyjnego w grani-

cach trzech jednostek pomocniczych: Śródmieścia, Oruni i Chełma, obejmuje skrajne fragmenty 

każdej z nich. Podobszar składa się niejako z dwóch części – Biskupiej Górki i Starego Chełma, z po-

łożonym pomiędzy nimi Gdańskim Ośrodkiem Sportu (GOS)18. Jest to podobszar bezpośrednio 

przylegający do najbardziej znanych turystycznych atrakcji Starego i Głównego Miasta. Z Biskupiej 

Górki rozciąga się widok na historyczne Śródmieście aż po Żuławy Gdańskie. Z uwagi na układ to-

pograficzny i przebieg tras komunikacyjnych (al. Armii Krajowej i Trakt św. Wojciecha) odcinających 

niejako teren od reszty Śródmieścia obszar Biskupiej Górki stanowi funkcjonalną enklawę w tkance 

miasta. Rejon Starego Chełma zaś połączony jest funkcjonalnie i przestrzennie z dzielnicą Chełm. 

Podsumowanie konsultacji społecznych 

Na podobszarze Biskupia Górka / Stary Chełm odbyły się konsultacje społeczne, których ce-

lem było uzyskanie informacji od mieszkańców dotyczących najważniejszych problemów w tym re-

jonu. Istotne było też zebranie pomysłów, jakie mogą mieć mieszkańcy na działania służące elimi-

nacji bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk, wskazanie ewentualnych koncepcji projektów wraz 

z potencjalnymi realizatorami. 

Jako największe problemy podobszaru uczestnicy warsztatów wskazywali: 

• wysoki poziom bezrobocia (na analizowanym obszarze wyższy niż na terenie całego Gdańska, 

dotyczący przede wszystkim ludzi młodych), 

• niski poziom wykształcenia, idące za tym problemy w postaci alkoholizmu, „wystawania na uli-

cach” (związane z brakiem alternatywnych form wykorzystania czasu wolnego) i biedy, 
• trudne warunki mieszkaniowe, 

• niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

• stygmatyzację obszaru poprzez stworzenie „zagłębia mieszkań komunalnych i socjalnych”, 

• występowanie zjawiska wykluczenia społecznego (wynikającego również z polaryzacji proble-

mów oraz ich międzypokoleniowego dziedziczenia). 

Mieszkańcy podkreślali m.in. niedostosowanie kwalifikacji do rynku pracy, słabą integrację 

lokalnego biznesu, niską przedsiębiorczość mieszkańców. Wskazywano również na brak sklepów 

i punktów usługowych w okolicy (fryzjer, apteka, a przede wszystkim gastronomia). Obojętność po-

licji i straży miejskiej wobec wykroczeń i zachowań negatywnych (kradzieży, nielegalnych podłączeń 

do prądu, spożywania alkoholu na ulicach itd.) w ocenie mieszkańców ma wpływ na niski poziom 

                                                        

18 do 24.05.2018 pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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bezpieczeństwa i złą opinię obszaru Biskupiej Górki wśród gdańszczan. Uczestnicy warsztatów 

wskazywali również na nieuporządkowaną przestrzeń: ogólny nieestetyczny wygląd całego terenu 

(zaśmiecone podwórka i ulice, zły stan techniczny chodników, ulic oraz budynków) oraz niezago-

spodarowane tereny zieleni. Problem stanowi również niewykorzystany potencjał dziedzictwa hi-

storyczno-turystycznego. 

Młodzi mieszkańcy, ze względu na narastające problemy i negatywne zjawiska, nie dostrze-

gają dla siebie perspektyw zmiany, co potęguje poczucie bezsilności i brak wiary we własne możli-

wości. Utrudnieniem dla podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji 

jest niewielkie zaangażowanie mieszkańców oraz brak poczucia współodpowiedzialności za najbliż-

sze otoczenie. 

Zdaniem mieszkańców, największym potencjałem obszaru są jego walory historyczno-

turystyczne (wieża widokowa, bastiony, fortyfikacje, panorama Głównego Miasta itd.) oraz 

rozległe tereny zieleni, które mogłyby zostać zagospodarowane na centra edukacyjne lub 

miejsca rekreacji dla mieszkańców (nie tylko Biskupiej Górki, ale również całego Śródmie-

ścia). Istotny jest także teren Gdańskiego Ośrodka Sportu (GOS - do 2018 roku pod nazwą 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR) widziany w przyszłości jako profesjonalne cen-

trum sportowe. Podczas warsztatów konsultacyjnych mieszkańcy zaproponowali konkretne roz-

wiązania i projekty mogące poprawić wizerunek i podnieść jakość przestrzeni na rewitalizowanym 

obszarze: 

1) realizacja domu sąsiedzkiego na Starym Chełmie – w jednym z budynków przy rondzie (zbieg 

ulic Styp-Rekowskiego, Odrzańskiej i Stanisława Worcella); byłoby to miejsce otwarte na 

wszelką działalność, dające jednocześnie możliwość wyzwolenia potencjału lokalnej społecz-

ności, 

2) przekształcenie terenu GOS-u w nowoczesne centrum sportowe – mieszkańcy dostrzegają po-

tencjał nie tylko ośrodka GOS, ale również okolicznego terenu; jedna z propozycji dotyczyła 

zagospodarowania kompleksu oraz terenów leśnych na miejski park sportowo-rekreacyjny; 

tereny zadrzewione (w sąsiedztwie bastionów), wyposażone w infrastrukturę pieszą i rowe-

rową, byłyby miejscem spędzania czasu wolnego oraz rekreacji zarówno dla mieszkańców Bi-

skupiej Górki i Starego Chełma, jak i pozostałych gdańszczan, 

3) urządzenie domu sąsiedzkiego wraz z terenem rekreacyjnym i punktem widokowym – przed 

budynkami przy ulicy Biskupiej 4, 6 oraz 8, który wg mieszkańców powinien służyć społeczno-

ści lokalnej; w pierwszej kolejności istotne jest uporządkowanie terenu, a także zaprojektowa-

nie i zamontowanie małej architektury (kosze na śmieci, ławki) oraz zasadzenie roślin; miesz-

kańcy uznali, że teren ten jest charakterystycznym punktem dzielnicy widzianym od strony 

Śródmieścia i stanowić powinien wizytówkę Biskupiej Górki; według nich, tak urządzone miej-

sce zachęciłoby zarówno gdańszczan, jak i turystów, do odwiedzin obszaru, 

4) budowa ścieżki rowerowej i pieszej (Pohulanka) – osoby biorące udział w warsztatach były 

zgodne, że wzdłuż ulicy Pohulanka (odcinek od ulicy Na Stoku do ulicy Lubuskiej) powinna po-

wstać infrastruktura dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem, 

5) wykonanie ścieżki pieszej na bastiony oraz udostępnienie wejścia na teren GOS-u – miesz-

kańcy proponowali utworzenie ciągu komunikacyjnego z terenami leśnymi od ulicy Spadzistej 

do GOS-u; ścieżka mogłaby łączyć się ze szlakiem pieszo-rowerowym wokół bastionów oraz 
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prowadzić do kompleksu rekreacyjno-sportowego; w ten sposób powstałby ciąg komunika-

cyjny przez Biskupią Górkę, łączący ją ze Śródmieściem oraz Dolnym Miastem, 

6) zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Na Stoku a Kanałem Raduni; zgodnie z postulatami 

urządzony park miałby stanowić istotny teren rekreacyjny dla mieszkańców (z uwzględnie-

niem miejsca upamiętniającego cmentarz) oraz stworzenie bulwaru nad Kanałem Raduni (in-

frastruktura dla pieszych i rowerzystów); poza uporządkowaniem terenu proponowano utwo-

rzenie tam siłowni pod chmurką, stołów do ping-ponga i szachów, a także altany; projekt za-

gospodarowania terenu dawnego cmentarza jest bezpośrednio powiązany z utworzeniem 

bulwaru nad Kanałem Raduni; mieszkańcy uznali, że istotne jest wykorzystanie potencjału 

wody, będącej częścią obszaru; z tego względu zgłoszono projekt dotyczący budowy traktu 

spacerowo-rowerowego wraz z małą architekturą i oświetleniem wzdłuż kanału, 

7) budowa kładki łączącej Biskupią Górkę ze stacją Szybkiej Kolei Miejskiej „Śródmieście”; miesz-

kańcy uznali, że obecna komunikacja jest niezadowalająca z uwagi na brak bezpośredniego 

połączenia obszaru ze stacją, 

8) udrożnienie podziemnej poterny (korytarza) biegnącej od ulicy Na Stoku do Gdańskiej Wyższej 

Szkoły Humanistycznej; rozwiązanie takie poprawiłoby pieszą komunikację Biskupiej Górki ze 

Śródmieściem; przejście byłoby uzupełnieniem ciągu fortyfikacji oraz kolejną atrakcją tury-

styczną na mapie Biskupiej Górki, 

9) otwarcie terenów Komendy Wojewódzkiej Policji – zmiana siedziby policji; zagospodarowanie 

budynku na cele kulturalne (stworzenie centrum artystyczno-kulturalnego), stworzenie 

punktu widokowego na wieży oraz zagospodarowanie placu pod Neptunem na miejsce rekre-

acji dla mieszkańców; zdaniem mieszkańców teren ten powinien zostać otwarty i służyć za-

równo społeczności lokalnej, jak i zachęcać gdańszczan z innych dzielnic do odwiedzenia Bi-

skupiej Górki; wieża zegarowa znajdująca się na terenie dawnego Schroniska Młodzieżowego 

im. Paula Benekego stałaby się najwyższym punktem widokowym w tej części Gdańska (Bisku-

pia Górka wznosi się 60,8 m n.p.m., a sama wieża ma wysokość 25 m); mieszkańcy wskazywali, 

że tego typu atrakcja zachęciłaby do odwiedzin turystów oraz gdańszczan spoza obszaru; za-

gospodarowanie placu pod Neptunem, czyli w okolicy rzeźby zdobiącej północno-wschodni 

narożnik monumentalnego gmachu dawnego schroniska młodzieżowego – jedna z wizji doty-

czyła utworzenia tam punktu widokowego razem z uporządkowanym zieleńcem, a także lapi-

darium (z pozostałości historycznych z terenu Biskupiej Górki), druga natomiast zaadaptowa-

nia terenu pod lokale gastronomiczne, a także stworzenia punktu widokowego; mieszkańcy 

zgodnie określili, że powinien być to teren rekreacyjny, wyposażony w małą architekturę w 

postaci ławek oraz koszy na śmieci, 

10) renowacja bastionów celem udostępnienia ich turystom oraz zagospodarowanie terenu 

(ścieżki biegowe i rowerowe); jedna z grup warsztatowych zaproponowała zaaranżowanie for-

tyfikacji na wzór Centrum Hewelianum; na obszarze rekreacyjnym istotne byłoby również 

utworzenie ścieżek rowerowych, biegowych i pieszych, które łączyłyby się z infrastrukturą Dol-

nego Miasta i Śródmieścia, a także ścieżką uwzględnioną w punkcie nr 5, 

11) skrót komunikacyjny pomiędzy ulicą Biskupią a Na Stoku – wg mieszkańców znacznie popra-

wiłoby to komunikację oraz poruszanie się po Biskupiej Górce. 
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Zagadnienia społeczne 

Blisko 5% mieszkańców podobszaru Biskupiej Górki/ Starego Chełma nie jest w stanie samo-

dzielnie zabezpieczyć podstawowych potrzeb swoich rodzin. Osoby te są zmuszone korzystać z po-

mocy społecznej. Wśród osób korzystających ze wsparcia znajdują się najczęściej osoby w wieku 

produkcyjnym, osoby samotne, niepełnosprawne i/lub przewlekle chore. Długotrwałe problemy 

rodzin przekładają się na nieprawidłowe postawy dzieci, a w perspektywie zwiększają ryzyko wy-

kluczenia społecznego. Szczególnej uwagi wymagają dzieci, które w wyniku kumulacji problemów 

w rodzinach dysfunkcyjnych są zaniedbane. Według przeprowadzonych analiz dla tego obszaru 

dość wyraźnie nasilony jest problem dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Wyniki badań eg-

zaminacyjnych w szkołach podstawowych wskazują na słabsze oceny egzaminacyjne uczniów 

z podobszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm. 

Na podobszarze Biskupiej Górki/ Starego Chełma rysuje się następująca charakterystyka osoby ko-

rzystającej z pomocy i wsparcia: 

- osoba w wieku produkcyjnym, 

- najczęściej jest to osoba samotna, 

- korzystająca z pomocy z powodu ubóstwa, 

- z problemem niepełnosprawności lub długotrwale chora, 

- w przypadku rodzin często z problemem opiekuńczo-wychowawczym lub pełniących funk-

cję rodziny zastępczej. 

Odnosząc natomiast analizowane formy pomocy do skali potrzeb i problemów społecznych, 

można wyciągnąć wniosek, że jest: 

- za mało usług społecznych, 

- za mało aktywizacji społeczno-zawodowej, 

- małe zainteresowanie mieszkańców; brak poszukiwania rozwiązań długoterminowych, 

- stosunkowo dobre nasycenie formami pomocy adresowanymi do rodzin z dziećmi. 

Trudności adaptacyjne dzieci i młodzieży potwierdzają doświadczenia z pracy w ramach Programu 

Streetbus, który działa na Biskupiej Górce dwa i pół roku, a którego celem jest ograniczenie ryzy-

kownych zachowań wśród dzieci i młodzieży, w szczególności eksperymentowania ze środkami 

psychoaktywnymi. Najczęściej uczestnikami programu są dzieci i młodzież do 13 roku życia. Spo-

radycznie kontaktują się też młodzi, dwudziestoparoletni mieszkańcy dzielnicy. 

 

Istotnym problemem jest bezrobocie, które na tym podobszarze dotyka w dużo większym 

stopniu kobiet niż mężczyzn. Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury bezrobocia można 

wyciągnąć wniosek, że problem może dotykać młodych rodzin z dziećmi. Należy sprofilować dzia-

łania w zakresie aktywizacji zawodowej, zwłaszcza dla kobiet, osób młodych potencjalnie będących 

rodzicami oraz osób w wieku niemobilnym, zarówno o niskim poziomie wykształcenia, jak i z wy-

kształceniem wyższym, zakwalifikowanych do III profilu pomocy. Należy wypracować optymalny 

katalog działań dostosowanych do potrzeb i problemów zidentyfikowanej grupy osób bezrobot-

nych, aby uzyskać większą skuteczność w powrocie tych osób na rynek pracy. 
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Problem bezrobocia może mieć również wpływ na zadłużenie w opłatach za mieszkanie, choć 

natężenie tego problemu na terenie Biskupiej Górki/ Starego Chełma jest jednym z mniejszych na 

tle innych podobszarów rewitalizacji. 

Zagadnienia przestrzenno-funkcjonalne 

Dostęp do podstawowych usług i rozwiązania urbanistyczne 

Rozwiązania urbanistyczne wynikają przede wszystkim z topografii terenu i uwarunkowań 

historycznych, czyli układu fortyfikacji ziemnych. Na podobszarze Biskupia Górka/ Stary Chełm za-

chowało się sporo cennych zabytków, głównie relikty umocnień miejskich, które zostały wpisane 

do rejestru zabytków. Poza tym znajduje się tutaj około 230 obiektów historycznych o wartościach 

kulturowych. Największym skupiskiem zabudowy mieszkaniowej jest obszar Starego Chełma z cha-

rakterystycznym układem zabudowy z początku XX w. wzdłuż ulic Worcella i Łużyckiej. 

Rejon Starego Chełma, poprzez położenie w strukturze dużego osiedla Chełm, ma dobry do-

stęp do usług z zakresu oświaty, edukacji i podstawowych usług handlowych. W obrębie fragmentu 

objętego rewitalizacją brakuje natomiast usług społecznych typu dom sąsiedzki, świetlica, gdzie 

odbywać mogłyby się dzienne i popołudniowe zajęcia dla formalnych i nieformalnych grup sąsiedz-

kich czy organizacji pozarządowych. 

Biskupia Górka to rejon, w którym nie brakuje obiektów edukacyjnych. Zlokalizowane są tu 

także siedziby organizacji pozarządowych, jednak stan techniczny wymaga poprawy, często też po-

wierzchnia tych lokali wymaga powiększenia. Brakuje również szerszego dostępu do usług codzien-

nych potrzeb. Niedostateczna jest też dostępność do usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 

a także opieki nad najmłodszymi dziećmi. 

Istotnym elementem struktury funkcjonalnej, niedostępnym dla osób postronnych, jest te-

ren należący do Komendy Wojewódzkiej Policji. Zlokalizowany w centralnej części obszar fortyfika-

cji wraz z historycznym budynkiem schroniska młodzieżowego oraz wieżą widokową stanowi nie-

wykorzystany potencjał turystyczny i rekreacyjny. 

Znaczący jest udział nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa. Istnieją rezerwy terenowe 

pod realizację nowej zabudowy o charakterze plombowym. Część terenu stanowią skarpy, czę-

ściowo zagrożone osuwiskami. Każdą działalność budowlaną należy poprzedzić rozszerzonymi ba-

daniami geologiczno-inżynierskimi. Skarpy wymagają prac inżynieryjnych polegających na ich 

umocnieniu. 

Tereny objęte działaniami rewitalizacyjnymi w znacznym stopniu pokryte są obowiązującymi pla-

nami miejscowymi. 

Poziom obsługi komunikacyjnej 

Ważnymi elementami układu drogowego w części Biskupiej Górki są: węzeł Unii Europejskiej 

oraz węzeł Groddecka. Uzupełnieniem tego układu są ulice o charakterze lokalnym, które w więk-

szości wymagają przebudowy ze względu na ich niezadowalający stan techniczny. Dla części ob-

szaru Starego Chełma podstawowy układ drogowy stanowią ulice Stoczniowców, Styp-Rekow-

skiego, Reformacka, Worcella. W ostatnich latach część z tych dróg została wyremontowana, jed-

nakże pozostałe ulice lokalne (m.in. Lotników Polskich, Bitwy pod Lenino, odcinek Stoczniowców) 

wymagają przebudowy ze względu na ich niezadowalający stan techniczny. 
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Jakość terenów publicznych 

Prawie cały obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi znajduje się w strefie pieszego do-

stępu (500 m w linii prostej) do terenów zielni w rejonie dawnych fortyfikacji i terenów rekreacyj-

nych GOS-u. Dostęp do zieleni publicznej o powierzchni ponad 1 ha ma 92,5% mieszkańców ob-

szaru Biskupia Górka/ Stary Chełm. Stan i wyposażenie terenów użytkowanych rekreacyjnie jest 

jednak zróżnicowany, w niektórych przypadkach bardzo słaby. Deficyty terenów zieleni urządzonej 

występują w rejonie południowego odcinka ulicy Worcella oraz ulicy Szkockiej i Kolonii Anielinki. 

W centralnej części Biskupiej Górki znajdują się historyczne fortyfikacje bujnie porośnięte 

zielenią i stanowiące istotne w krajobrazie miasta wyniesienie terenu, z którego rozpościerają się 

otwarcia widokowe, panoramy na zabudowę Głównego i Dolnego Miasta. Fortyfikacje stanowią 

jednocześnie ogromny potencjał rozwojowy umożliwiający powstanie nowych terenów rekreacyj-

nych miasta oraz atrakcji turystycznych. 

Zagadnienia środowiskowe 

Z uwagi na małą intensywność zagospodarowania terenu oraz dużą ilość terenów biologicz-

nie czynnych obszar Biskupia Górka/ Stary Chełm w małym stopniu narażony jest na typowe dla 

centrum miasta uciążliwości generowane przez trasy transportowe lub produkcję i przemysł. Do-

datkowo kompleks Biskupiej Górki, pełniący w przeszłości funkcję parku miejskiego i przekształ-

cony obecnie w obszar pokryty zielenią nieurządzoną, stanowi dość skuteczną barierę dla oddzia-

ływań generowanych przez intensywny ruch samochodowy oraz środki transportu szynowego, 

które koncentrują się na obszarach sąsiednich, wzdłuż północnej i wschodniej granicy. 

Zagadnienia gospodarcze 

Poziom przedsiębiorczości na obszarze Biskupia Górka/ Stary Chełm jest niższy niż w Gdań-

sku. W latach 2010–2015 r. zaobserwowano także nieco niższy niż w mieście przyrost liczby nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przeżywalność przedsiębiorstw na obszarze Bisku-

piej Górki/ Starego Chełma w pierwszych 3 latach prowadzenia działalności jest porównywalna do 

przeżywalności przedsiębiorstw w Gdańsku. Firmy działające na tym obszarze nie wymagają szcze-

gólnego wsparcia w tym aspekcie. Na obszarze rewitalizowanym wskazać można nieznaczny defi-

cyt w udziale podmiotów świadczących usługi społeczne w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej i edukacji oraz z obszaru informacji i komunikacji, a także działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej. Nowe inwestycje powstające w sąsiedztwie rewitalizowanego obszaru 

mogą stanowić impuls dla rozwoju lokalnego podsystemu gospodarczego i mogą zwrócić uwagę 

nowych inwestorów na powstający potencjał gospodarczo-inwestycyjny obszaru. 

Zagadnienia techniczne 

Standard mieszkań na Biskupiej Górce, szczególnie w zabudowie tzw. kolonii z lat 20 i 30 

XX w., jest niski, a na obszarze kolonii Stare Szkoty bardzo niski. W dostatecznym i złym stanie tech-

nicznym znajdują się budynki mieszkalne objęte ochroną konserwatorską. Zagrożeniem dla zabyt-

kowego zespołu zabudowy jest przede wszystkim brak remontów oraz brak lub zły stan techniczny 

drenaży Biskupiej Górki. Budynki mieszkalne na obszarze Starych Szkotów znajdują się w większo-

ści w złym lub dostatecznym stanie technicznym. Mieszkania w większości są substandardowe, po-

zbawione centralnego ogrzewania, niejednokrotnie również innych wygód. Rejon kolonii nie jest 



 

34 

wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągowa także wymaga remontu. Zabudowa Sta-

rego Chełma znajduje się w dostatecznym, a częściowo nawet dobrym stanie technicznym. 

W znacznej części są to jednak niewielkie mieszkania o częściowo zaniżonym standardzie (ogrze-

wane piecami węglowymi itp.). 

Budynki wykonane głównie w technologii ceglanej, nie mają dostatecznej izolacji termicznej 

i przeciwwilgociowej, odpowiedniego wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej (najczęściej 

brak podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej). Cha-

rakteryzują się niskim standardem zamieszkania (brak ciepłej wody, łazienek, niewystarczające do-

świetlenie, brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, ogrzewania, nienormatywne powierzchnie 

pomieszczeń). Wieloletnie zaniedbania i brak inwestowania spowodowały degradację stanu tech-

nicznego zarówno obiektów budowlanych, jak i struktur drogowych, przestrzeni publicznych, ist-

niejącej zieleni, sieci infrastruktury podziemnej. 

6.1.2 Lokalne potencjały podobszaru 

 

POTENCJAŁ 

Zdaniem mieszkańców największym potencjałem podobszaru są jego walory historyczno-tury-

styczne (wieża widokowa, bastiony, fortyfikacje itd.) oraz rozległe tereny zieleni, które mogłyby 

zostać zagospodarowane na centra edukacyjne lub miejsca rekreacji dla mieszkańców (nie tylko 

Biskupiej Górki, ale również całego Śródmieścia). Niezwykle cenne są historyczne obiekty, układy 

uliczek w otoczeniu zieleni tworzące niepowtarzalny klimat miejsca. 

Istotny jest także teren GOS-u, widziany w przyszłości jako profesjonalne centrum sportowe. 

Z uwagi na atrakcyjne położenie może to być ciekawe i modne miejsce kulturalne na mapie 

Gdańska, w którym odbywają się koncerty, wystawy i inne inicjatywy artystyczne. 

Dzięki zintegrowanej i aktywnej społeczności opartej na powiązaniach sąsiedzkich obszar za-

chowuje swoją kameralną i niepowtarzalną atmosferę. 

 

Analiza SWOT 

Tab. 6.2 Analiza SWOT podobszaru rewitalizacji Biskupia Górka/ Stary Chełm 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Liderzy społeczności lokalnej 

• Bliskość śródmieścia 

• Bliskość przystanków komunikacji miejskiej 

w tym przystanku SKM  

• Usługi podstawowe oraz usługi pomocy spo-

łecznej 

• Historyczna kompozycja małego placu na skrzy-

żowaniu ulic Górnej i Na Stoku 

• Zachowana struktura historycznej zabudowy 

oraz układ historycznych fortyfikacji i Kanał Ra-

duni 

• Punkty widokowe na Główne Miasto   

• Wysoki poziom wykluczenia społecznego 

• Zły stan techniczny zabudowy mieszkaniowej 

• Niska jakość przestrzeni publicznych oraz zieleni  

• Mała ilość urządzonych terenów rekreacyjnych 

• Brak usług podstawowych związanych z gastronomią i 

rekreacją 

• Niedostępny dla użytkowania teren Komendy Woje-

wódzkiej Policji 

• Trudności z wprowadzeniem nowej zabudowy z 

uwagi na ukształtowaniem terenu 
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• SZANSE 
• ZAGROŻENIA 

• Integracja społeczności lokalnej 

• Zagospodarowanie terenów zieleni mogących 

służyć rekreacji 

• Podniesienie jakości życia poprzez remonty hi-

storycznej zabudowy mieszkaniowej  

• Renowacja rewaloryzacja i udostępnienie 

przejść z obszaru fortyfikacji do zabytkowego 

Kanału Raduni 

• Rozwój usług turystycznych (hostel, galeria) 

• Dogodne połączenie piesze z Głównym Miastem 

i Starym Przedmieściem 

• Gettoizacja dzielnicy z uwagi na zły wizerunek 

• Pogłębienie się problemów społecznych  

• Brak powiązań pieszych z historycznymi terenami znaj-

dującymi się w sąsiedztwie 

• Słaba dostępność do komunikacji miejskiej 

• Brak dobrej jakości przestrzeni publicznych 

• Brak możliwych lokalizacji nowych obiektów budowla-

nych z uwagi na niewykonane prace związane z umoc-

nieniem skarp 

• Niedobór usług podstawowych oraz związanych z ga-

stronomią i rekreacją 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska 

6.1.3 Obraz oczekiwanych zmian 

W trakcie warsztatów z mieszkańcami wypracowano obraz oczekiwanych przez nich efektów 

zmian podobszaru: 

Biskupia Górka/ Stary Chełm to miejsce w pełni wykorzystujące swoje walory historyczne oraz lo-

kalizacyjne, dające jednocześnie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju społeczno-

kulturalnego oraz funkcji turystycznych. Tkankę społeczną tworzą zarówno aktywni seniorzy, rodziny z 

dziećmi, jak i młodzież z aspiracjami i planami na przyszłość. Tworzą oni zintegrowaną oraz aktywną 

społeczność, opartą na silnych powiązaniach sąsiedzkich, dzięki czemu obszar zachowuje swój kame-

ralny i niepowtarzalny klimat. Ponadto aktywnie spędzają wolny czas na zagospodarowanych terenach 

zieleni, stanowiących miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Podobszar postrzegany jest jako zadbany, estetyczny, a przede wszystkim bezpieczny i atrakcyjny 

nie tylko dla mieszkańców, ale również gdańszczan z innych dzielnic. Przyjeżdżający tu turyści, zwiedza-

jący historyczne dziedzictwo, generują przychód lokalnym przedsiębiorcom. Na parterach odnowionych 

kamienic zlokalizowane są kawiarnie, restauracje, puby, sklepy oraz inne lokale usługowe, zaspokajające 

potrzeby zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych gości. To także ciekawe i modne miejsce kulturalne 

na mapie Gdańska, w którym odbywają się koncerty, wystawy oraz inne inicjatywy artystyczne. Ze 

względu na zainteresowanie miejscem przez artystów, którzy prowadzą tu swoje pracownie i organizują 

wystawy plenerowe, teren nazywany jest gdańskim Montmartre. 

Odnowione elewacje budynków utrzymane są w ujednoliconym stylu oraz kolorystyce, a równe 

chodniki i obniżone krawężniki nie stanowią barier dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców 

z wózkami. Biskupia Górka/ Stary Chełm stanowi miejsce spotkań zarówno dla mieszkańców, jak i pozo-

stałych gdańszczan oraz turystów. 
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6.2 Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście  

6.2.1 Podsumowanie charakterystyki i wyników konsultacji społecznych. 

 

Ryc. 6.2 Granice podobszaru rewitalizacji Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

Tab. 6.3 Informacje ogólne na temat podobszaru rewitalizacji Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare 

Przedmieście 

DOLNE MIASTO/ PLAC WAŁOWY/ 

STARE PRZEDMIEŚCIE 
Wartość Udział % na tle Gdańska 

Powierzchnia podobszaru 87,24 ha 0,33% 

Liczba ludności 7 669 os. 1,75% 

Opis granic:  

1. Dolne Miasto: 

• od północy – ulica Podwale Przedmiejskie,  

• od wschodu – teren stadionu żużlowego GKS „Wybrzeże”, 

• od południa – Opływ Motławy, 

• od zachodu – rzeka Nowa Motława; 

2. Plac Wałowy/ Stare Przedmieście: 

• od północy – ulica Podwale Przedmiejskie, 

• od wschodu – Kanał Starej Motławy, ul. Dolna Brama, granica terenów pokolejowych w po-

łudniowej części Wyspy Spichrzów, rzeka Nowa Motława z zespołem Śluzy Kamiennej,  

• od południa – Opływ Motławy, 

• od zachodu – tory kolejowe, ulica Trakt św. Wojciecha i ul. Okopowa. 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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Powiązania zewnętrzne 

Podobszar rewitalizacji Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście to Historyczne Śród-

mieście Gdańska. Według podziału administracyjnego obszar ten znajduje się w granicach jedno-

stce pomocniczej Śródmieście. Rejon Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia wyznacza ulica Pod-

wale Przedmiejskie, natomiast od terenów południowych granicę stanowią historyczne fortyfikacje. 

Ulica Podwale Przedmiejskie jako trasa tranzytowa stanowi barierę rozwojową podobszaru w kon-

tekście integracji przestrzennej Historycznego Śródmieścia. Tereny bastionów i Opływu Motławy to 

istotny i rozpoznawalny punkt na mapie atrakcji rekreacyjnych Gdańska. Planowane inwestycje bu-

dowlane w kierunku usługowo-mieszkaniowym w granicach obszaru i w najbliższym otoczeniu (na 

terenach po dawnych zakładach przemysłowych tzw. Blaszance i w rejonie dawnego dworca 

Kłodno) wraz z przebudową ulicy Podwale Przedmiejskie pozwolą na wzmocnienie integracji prze-

strzennej i poprawę spójności struktury urbanistycznej tej części miasta. 

Podsumowanie konsultacji społecznych 

Na podobszarze Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście odbyły się konsultacje spo-

łeczne, których celem było uzyskanie informacji od mieszkańców dotyczących najważniejszych pro-

blemów dotykających podobszar. Istotne było też zebranie pomysłów, jakie mogą mieć mieszkańcy 

podobszaru na działania służące eliminacji bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk, wskazanie 

ewentualnych koncepcji projektów wraz potencjalnymi realizatorami. 

Uczestnicy spotkań wskazywali na: 

• konieczność poprawy wizerunku obszaru poprzez: oczyszczanie i pogłębianie 

Opływu Motławy, 

• poprawę stanu struktury mieszkaniowej poprzez remonty budynków, klatek schodo-

wych oraz elewacji, 

• likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz oczyszczanie poboczy i trawników wokół ka-

mienic, 

• zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, 

• przywrócenie estetycznego i zadbanego wyglądu podwórek (m.in. poprzez nowe na-

sadzenia, regularne koszenie trawników, zagospodarowanie wolnych przestrzeni), 

• promocję w folderach i kampaniach informacyjnych i turystycznych. 

Postulowano poprawę stanu chodników oraz dróg, a także wyposażenie miejsc użyteczności 

publicznej w podjazdy dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność stworze-

nia i zorganizowania miejsc spotkań rekreacyjno-sportowych oraz placów zabaw. Kolejną sprawą 

ważną dla mieszkańców jest zadbanie o wygląd budynków, klatek schodowych, elewacji oraz loko-

wanie mieszkań socjalnych. Obecna sytuacja pokazuje, że istnieje potrzeba stworzenia narzędzi 

umożliwiających zakup mieszkań w zamian za remont lub zamianę mieszkania o podobnym stan-

dardzie, ale  innym metrażu. Według mieszkańców ważne jest również uporządkowanie algorytmu 

przydzielania mieszkań komunalnych/socjalnych, aby uniknąć sytuacji, w której lokal jest przyznany 

osobom o sytuacji materialnej wykluczającej możliwość utrzymania i opłacania mieszkania termi-

nowo. Uczestnicy warsztatów zasugerowali również zamontowanie monitoringu miejskiego, który 

przyczyniłby się do zwiększenia bezpieczeństwa. 

Wśród zdiagnozowanych problemów społecznych uczestnicy warsztatów za priorytet uznali 

integrację grup społecznych oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji. W tym celu ważne jest udzielanie 
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wsparcia osobom bezrobotnym i bezdomnym oraz ich aktywizacja. Istotna jest również współpraca 

z animatorami ulicznymi (tzw. streetworkerami) pracującymi z młodzieżą i osobami wykluczonymi. 

W przypadku wrodzonej i nabytej bezradności oraz zaniedbywania dzieci przez rodziców ważne 

jest wzmocnienie udziału pozostałych członków rodziny w wychowaniu dzieci oraz zwiększenie 

liczby punktów pomocy psychologicznej dla mieszkańców. Potencjał społeczny mieszkańców na-

leży budować od podstaw, dlatego tak ważne jest wsparcie kierowane do dzieci i młodzieży, które 

w obecnej sytuacji nie mają gdzie spędzać wolnego czasu oraz nie wierzą w poprawę i budowanie 

swojej przyszłości. Mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę zwiększenia wsparcia instytucjonal-

nego kierowanego do grupy najmłodszych. 

Metodami prowadzącymi do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia powinny być przede 

wszystkim efektywna edukacja w szkołach oraz regularna praca z zagrożonymi jednostkami. Miesz-

kańcy spędzający czas „na ulicy” potrzebują: integracji, miejsc spędzania aktywnie wolnego czasu 

oraz organizacji przedsięwzięć angażujących rodziny z dziećmi. Warto zaznaczyć, że wskazane dzia-

łania rewitalizacyjne powinny być realizowane w kilku aspektach jednocześnie. 

 

Podczas warsztatów konsultacyjnych mieszkańcy zaproponowali konkretne rozwiązania 

i projekty mające poprawić wizerunek i podnieść jakość przestrzeni na podobszarze Dolnego Mia-

sta/ Placu Wałowego/ Starego Przedmieścia: 

1) wykonanie deptaka pieszego wraz z zabezpieczeniem zejść do wody oraz postawienie elemen-

tów małej architektury wzdłuż ulicy Kamienna Grobla z przedłużeniem w ulicę Dobrą, 

2) miejsce na występy/ plac zabaw/ fontanna/ plenerowa galeria ASP na Placu Wałowym, 

3) kino plenerowe/ punkt widokowy/ miejsce na festyny na bastionie Żubr, 

4) miejsce do rekreacji dla całych rodzin/ kino plenerowe/ parkiet taneczny/ letnia scena mu-

zyczna na terenie zielonym pomiędzy Opływem Motławy a Redutą Wilk, 

5) wykorzystanie potencjału wody (lokalne wydarzenia kulturalne, rowery, kajaki) poprzez zago-

spodarowanie nabrzeży również na miejsca rekreacji dla mieszkańców, 

6) plac zabaw dla dzieci/ parkiet taneczny do dancingów dla osób w średnim wieku oraz star-

szych, 

7) tramwajowa kawiarnia oraz lokalna gastronomia/ kino studyjne/ lokalny dom kultury/ media-

teka na terenie dawnej zajezdni tramwajowej, 

8) dom sąsiedzki/ Muzeum Dolnego Miasta/ siedziba Opowiadaczy Historii zlokalizowane w prze-

strzeni dzielnicy, 

9) adaptacja budynku dawnego gimnazjum na potrzeby mieszkańców/ miejsce rekreacji dla 

mieszkańców, 

10) ogródek jordanowski/ fontanna/ plac zabaw dla dzieci na terenie zielonym przy ul. Jaskółczej. 

Zagadnienia społeczne 

Wyzwaniem dla planowanych działań społecznych jest duża liczba rodzin niesamodzielnych, 

długotrwale korzystających z pomocy, często niezaradnych życiowo. Ściśle powiązana z pierwszym 

problemem jest duża liczba rodzin nieprawidłowo realizujących funkcję opieki i wychowania dzieci. 

Długotrwałe problemy tych rodzin przekładają się na nieprawidłowe postawy dzieci, na powielanie 

wzorców zachowania, a długofalowo zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego. Najpoważniej-
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szym skutkiem problemów opiekuńczo-wychowawczych jest odbieranie dzieci rodzinom biologicz-

nym i umieszczanie ich w pieczy zastępczej. Konieczność ochrony życia i zdrowia dzieci, prowa-

dząca do ostatecznych decyzji, podyktowana jest warunkami, w jakich dzieci są wychowywane: 

przemoc, pozostawianie dzieci bez opieki, zaniedbanie. 

Kolejnym problemem są słabe wyniki edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej nr 65. Czę-

ściowo wynikają one z problemów rodzin, w których wychowują się dzieci – braku wsparcia ze 

strony rodziców, nie przywiązywania wagi do wykształcenia, braku warunków do nauki. Z drugiej 

strony problemy edukacyjne dzieci mogą wynikać z nieadekwatnie dobranych metod nauczania 

i nieumiejętności funkcjonowania dzieci w warunkach szkolnych. 

Jedną z najmocniejszych stron podobszaru jest potencjał lokalnych organizacji pozarządo-

wych. Działające organizacje i instytucje są bardzo zaangażowane w pracę z lokalną społecznością, 

mają duże doświadczenie w realizacji działań wspierających rodziny w wychodzeniu z trudności 

i rozwiązywaniu swoich problemów. 

Ważnym potencjałem, na którym można oprzeć wiele działań społecznych, jest zaangażowa-

nie mieszkańców w zachowanie historii i lokalnej tradycji Dolnego Miasta. Silne przywiązanie do 

tradycji i tożsamości miejsca może stanowić punkt wyjścia dla animacji lokalnej i zaangażowania 

mieszkańców w działania zachowujące lokalną tożsamość i historię ich najbliższego otoczenia. 

Główne grupy beneficjentów działań społecznych na tym podobszarze, to: 

- rodziny długotrwale korzystające z pomocy, w tym z pomocy społecznej, niesamodzielne 

i niezaradne życiowo; 

- osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych; 

- osoby w podeszłym wieku, niesamodzielne i potrzebujące stałego wsparcia; 

- dzieci mające trudności w uczeniu się i osiągające niskie wyniki edukacyjne; 

- rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone odebraniem dzieci, 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dobra dziecka; 

- grupy sąsiedzkie, nieformalne grupy mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe. 

Priorytetem w działaniach wspierających mieszkańców będą: 

• dezinstytucjonalizacja pomocy – wprowadzenie asystentów jako pośredników i łącz-

ników pomiędzy rodzinami/osobami objętymi wsparciem a instytucjami/organiza-

cjami udzielającymi wsparcia, 

• „uśrodowiskowienie specjalistów” – praca głównie w środowisku lokalnym, w do-

mach rodzin, ograniczanie wsparcia „gabinetowego” do niezbędnego minimum, 

• utworzenie zespołu interdyscyplinarnego – ustalenie wspólnych wartości i celów 

pracy, uwspólnianie planów pracy z rodzinami, regularne spotkania wielu specjali-

stów. 

 

Zagadnienia przestrzenno-funkcjonalne 

Dostęp do podstawowych usług i rozwiązania urbanistyczne 
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Podobszar Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście to zabytkowy układ urbanistyczny, 

w obrębie którego zachowanych jest wiele obiektów wpisanych do rejestru i do ewidencji zabyt-

ków. Szczególnie wyróżniają się formy przestrzenne fortyfikacji z XVII w. Sieć ulic tworzy charakte-

rystyczny kwartałowy układ wynikający z historycznego rozmieszczenia kanałów odwadniających. 

Dolne Miasto to jeden z niewielu obszarów Historycznego Śródmieścia, którego zabudowania prze-

trwały wojnę i wyzwolenie. 

Wzdłuż Opływu Motławy i historycznych fortyfikacji urządzony jest ciąg spacerowy. Dolne 

Miasto to teren głównie mieszkaniowy, z dość dobrym dostępem do podstawowych usług społecz-

nych i usług codziennych potrzeb. Znajdują się tu przedszkole, szkoły podstawowe, ośrodek zdro-

wia. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” zapewnia imprezy kulturalne, edukacyjne i artystyczne. 

Remontów wymagają siedziby organizacji pozarządowych, tym bardziej, że w perspektywie działań 

rewitalizacyjnych ich aktywność będzie miała duże znaczenie. Zabudowa mieszkaniowa w rejonie 

Placu Wałowego i na Starym Przedmieściu znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga re-

montów, podobnie jak tereny publiczne, w tym w szczególności Plac Wałowy. Przeprowadzenia re-

montów wymaga w szczególności zabudowa komunalna zlokalizowana na podobszarze. 

Na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu przeważający udział własnościowy ma Gmina 

i Skarb Państwa. Część terenów należy do spółek prawa handlowego. Podobszar ten w całości po-

kryty jest planami miejscowymi, które determinują jego funkcje głównie mieszkaniowo-usługowe 

oraz zieleni publicznej w rejonie historycznych bastionów. 

Poziom obsługi komunikacyjnej 

Podobszar jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią Śródmieścia poprzez dostęp do 

ulic Podwale Przedmiejskie, Toruńska, Okopowa. Ulica Podwale Przedmiejskie jednocześnie sta-

nowi barierę w swobodnym ruchu pieszym. Wzdłuż ulicy Łąkowej usytuowane są przystanki auto-

busowe, zapewniony jest dość dobry dostęp do linii tramwajowej biegnącej wzdłuż północnej gra-

nicy obszaru. Ze Starego Przedmieścia i Placu Wałowego pieszo można dojść do przystanku SKM 

oraz tramwaju wodnego. Większość ulic wymaga remontów z uwagi na zły stan nawierzchni. 

Jakości terenów publicznych 

Znaczna część mieszkańców zamieszkuje w strefie dostępu do zieleni. Park nad Opływem 

Motławy wymagający urządzenia i doposażenia stanowi najważniejszy teren rekreacyjny, z którego 

korzysta większość osób zamieszkujących ten podobszar. Tereny wymagające podniesienia jakości 

przestrzeni publicznych to place i skwery, jak na przykład Plac Wałowy czy tereny wzdłuż Nowej 

Motławy i ulicy Kamienna Grobla. Rejony te wymagają rewaloryzacji i wyposażenia w elementy ma-

łej architektury. 

Zagadnienia środowiskowe 

Uciążliwości generowane przez trasy komunikacyjne dotyczą linii kolejowej i tramwajowej 

jedynie w północnej części obszaru. W rejonie Dolnego Miasta dopuszczalne normy hałasu drogo-

wego są przekraczane tylko wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie. Znaczna część mieszkań nie jest 

podłączona do systemowego ogrzewania, więc na obszarze występuje miejscowo zanieczyszczenie 

pochodzące z pieców niskoemisyjnych. Do sieci ciepłowniczej podłączone są zaś budynki usługowe, 

szkoły, obiekty administracji, przychodnia i bloki spółdzielcze. 
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Do terenów szczególnego zagrożenia powodzią na podobszarze zalicza się niewielki pas terenu o 

szerokości do 6 m, biegnący wzdłuż brzegów Motławy, Starej Motławy i Opływu Motławy oraz nie-

wielki teren na lewym brzegu Starej Motławy w rejonie ul. Pod Zrębem. Natomiast teren zagrożony 

powodzią (raz na 500-lat) obejmuje znacznie większy zasięg: teren na południe od Motławy do ob-

wałowań Opływu Motławy i tereny pomiędzy ulicami: Grodza Kamienna, Toruńska i Dolna Brama. 

Inwestycje realizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią mogą wymagać decyzji 

zwalniającej z zakazów zawartych w ustawie Prawo wodne. 

Zagadnienia gospodarcze 

Poziom przedsiębiorczości na obszarze Dolnego Miasta oraz przyrost liczby nowo zareje-

strowanych podmiotów gospodarczych w latach 2010–2015 był zbliżony do analogicznych wskaź-

ników w Gdańsku. Podobne wyniki zaobserwowano w przypadku przeżywalności przedsiębiorstw. 

W pierwszych 3 latach prowadzenia działalności była ona porównywalna do przeżywalności przed-

siębiorstw w innych częściach miasta. Firmy działające na tym obszarze nie wymagają szczególnego 

wsparcia w początkowych latach działalności, nie jest konieczne podejmowanie szczególnych dzia-

łań służących rozwojowi i promocji przedsiębiorczości. W przypadku Dolnego Miasta kluczowe dla 

podsystemu gospodarczego wydaje się bezpośrednie sąsiedztwo Starego Przedmieścia, Wyspy Spi-

chrzów i Długich Ogrodów, co stwarza potencjał dla rozwoju podmiotów sekcji działalności związa-

nych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykonane i planowane inwestycje na ob-

szarze rewitalizowanym oraz jego okolicy będą miały znaczny, pozytywny wpływ na jego atrakcyj-

ność inwestycyjną. 

Zagadnienia techniczne 

Na Dolnym Mieście, Placu Wałowym i Starym Przedmieściu stan techniczny budynków 

mieszkalnych (według analizy GN) jest w znacznej części zły i bardzo zły. Charakterystyczną cechą 

jest niski standard mieszkań w zasobie komunalnym (brak ciepłej wody, ogrzewanie piecami 

kaflowymi). Wysoki stopień degradacji wynika z wieloletniego niedoinwestowania. Zagrożeniem dla 

fragmentów istniejącej zabudowy jest, oprócz braku remontów, zły stan techniczny kanalizacji 

deszczowej w obrębie kwartałów zabudowy, który powoduje częste zalania piwnic,  pogłębiającą 

się dewastację murów piwnicznych i fundamentowych części budynków. Problemy te, 

w odniesieniu do budynków znajdujących się wzdłuż ulic wyremontowanych w latach 2012–2015 

podczas pierwszego etapu rewitalizacji, zostały już w znacznym stopniu wyeliminowane. Jednak 

nieuregulowana gospodarka wodna w kwartale ulic: Chłodna, Królikarnia i Reduta Dzik oraz 

kwartale ulic: Radna, Zielona, Toruńska i Dobra powoduje przyspieszoną dewastację podobszaru. 

6.2.2 Lokalne potencjały podobszaru 

POTENCJAŁ 

Zdaniem mieszkańców największym potencjałem podobszaru jest położenie nad wodą 

(doceniają ciszę, spokój, atrakcje rekreacyjne, jak np. kajaki czy dostęp do alejek pieszych wzdłuż 

terenów zielonych). 

Dziedzictwo historyczne podobszaru wpływa na poczucie lokalnej tożsamości wśród 

mieszkańców, odzwierciedla się to w działaniach prowadzonych na jego rzecz. 
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Ogromnym potencjałem jest lokalizacja obszaru w sąsiedztwie ścisłego centrum Śródmie-

ścia. 

Istotna jest również działalność kulturalna na obszarze (festiwal FETA, Narracje), która 

przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności miejsca dla turystów i mieszkańców innych dzielnic 

Gdańska. 

Ogromną wartością w kontekście problemów społecznych jest także duża liczba organiza-

cji pozarządowych działających na terenie dzielnicy. 

 

Analiza SWOT 

Tab. 6.4 Analiza SWOT podobszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście 

Mocne strony Słabe strony 

• Silna tożsamość lokalna mieszkańców  / patrio-

tyzm lokalny 

• Atrakcyjne turystycznie położenie nad wodą, 

nad Opływem Motławy 

• Duża liczba organizacji społecznych zaangażo-

wanych w działania na rzecz dzielnicy 

• Lokalizacja dzielnicy w bezpośrednim sąsiedz-

twie centrum Gdańska 

• Czytelne dziedzictwo kulturowe 

• Duża powierzchnia terenów zieleni rekreacyj-

nej 

• Duży udział gruntów gminnych oraz lokali 

gminnych 

• Dość dobre pokrycie siecią usług społecznych – 

szkoły, przedszkola, instytucje pomocowe 

 

• Zły wizerunek Dolnego Miasta 

• Niska jakość przestrzeni publicznych 

• Wysoka stopa bezrobocia, w tym duża grupa osób długo-

trwale bezrobotnych 

• Problem alkoholizmu i narkomanii, rosnąca przestęp-

czość, bezradność wobec niewłaściwych zachowań 

• Niski poziom bezpieczeństwa 

• Trudne warunki mieszkaniowe, problem z zaległościami 

czynszowymi 

• Brak miejsc parkingowych i podjazdów dla niepełno-

sprawnych 

• Brak ciekawych miejsc spędzania wolnego czasu przez 

dzieci, młodzież, dorosłych i przez całe rodziny 

• Brak wygodnego połączenia pomiędzy Głównym Mia-

stem a obszarem, niewystarczające połączenia piesze 

przez Podwale Przedmiejskie 

• Niska aktywność społeczna mieszkańców 

• Niskie wyniki w nauce w SP 65 

Szanse Zagrożenia 

• Integracja mieszkańców w celu aktywizacji 

społeczności lokalnej 

• Zdefiniowana sytuacja planistyczna – obowią-

zujący miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego 

• Rozwój usług związanych z wodą – spływy kaja-

kowe, rowerki wodne, wydarzenia plenerowe 

np. noc świętojańska, zawody modeli na wo-

dzie, miejsca rekreacyjne 

• Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej, 

trasy spacerowe wzdłuż Starej i Nowej Mo-

tławy (dojścia do Długiego Pobrzeża), punkt in-

formacji turystycznej, zaplecze gastrono-

miczne oraz oznakowanie atrakcji turystycz-

nych, rozwój usług 

• Rozwój działalności kulturalnej (festiwal FETA, 

Narracje) 

• Uporządkowanie algorytmu przydzielania 

mieszkań komunalnych/socjalnych w celu 

uniknięcia zamieszkania lokalu przez osoby, 

których sytuacja materialna wyklucza możli-

wość utrzymania i opłacania mieszkania termi-

nowo 

• Promocja dzielnicy wśród innych mieszkańców 

Gdańska 

• Gettoizacja dzielnicy z uwagi na zły wizerunek 

• Zwiększenie się udziału osób wykluczonych społecznie 

• Stosunkowo niskie nakłady na poprawę jakości prze-

strzeni publicznych i półpublicznych (poza inwestycją 

zw. z rewitalizacją w 2013–15 r.) 

• Brak spójności w zakresie zagospodarowania prze-

strzeni, działanie na szkodę przestrzeni poprzez zanie-

dbanie podwórek 

• Brak rozwoju działalności gospodarczych z powodu wy-

sokich cen najmu lokali usługowych, wysoki podatek od 

użytkowania wieczystego 

• Pogłębianie się problemu zaległości czynszowych po-

przez brak sprawnego egzekwowania zapłaty 

• Rozwój nielegalnych wysypisk śmieci poprzez brak edu-

kacji mieszkańców w zakresie świadomości ekologicznej 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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6.2.3 Obraz oczekiwanych zmian 

W trakcie warsztatów z mieszkańcami wypracowano obraz oczekiwanych przez nich efektów 

zmian podobszaru: 

Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście to rejon w pełni wykorzystujący swój potencjał 

turystyczny oraz lokalizacyjny. Podobszar jest zadbany, estetyczny i bezpieczny, a jednocześnie zacho-

wujący swoje dziedzictwo historyczne i dzięki temu atrakcyjny dla mieszkańców całego Gdańska. Jest to 

miejsce pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na rozwój społeczno-kulturalny. 

Tkankę społeczną tworzą zarówno osoby młode, dorosłe, jak i w podeszłym wieku, oraz rodziny 

z dziećmi. Grupy te są aktywną i zintegrowaną społecznością opartą na współpracy mieszkańców, dzięki 

czemu obszar jest postrzegany jako atrakcyjny do zamieszkania. 

Podobszar jest ważnym centrum kulturalnym miasta o dobrze zorganizowanej przestrzeni pu-

blicznej. To rejon miasta, który zapewnia wysoką jakość życia mieszkańców, opartą na potencjale nau-

kowym i kulturowym. 

Elewacje budynków utrzymane są w ujednoliconym stylu, odnowione i zadbane. Infrastruktura nie 

stanowi barier dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare 

Przedmieście to miejsce spotkań mieszkańców Gdańska, często odwiedzane również przez turystów. 
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6.3 Podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

6.3.1 Podsumowanie charakterystyki i wyników konsultacji społecznych. 

 

Ryc. 6.3 Granice podobszaru rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

Tab. 6.5 Informacje ogólne na temat podobszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

NOWY PORT Z TWIERDZĄ WISŁOUJ-

ŚCIE 
Wartość Udział % na tle Gdańska 

Powierzchnia podobszaru 165,29 ha 0,63% 

Liczba ludności 10 001 os. 2,28% 

Opis granic:  

• od północy – tereny portowe, 

• od wschodu – fosa Twierdzy Wisłoujście, ulica Pokładowa i ulica Ku Ujściu, 

• od południa – południowa granica projektowanej ul. tzw. Nowej Wyzwolenia, 

• od zachodu – ulica Kasztanowa, Wyzwolenia, Oliwska. 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

Powiązania zewnętrzne 

Podobszar położony jest w północnej części miasta. Według podziału administracyjnego pod-

obszar rewitalizacji znajduje się w granicach trzech jednostek administracyjnych: Nowego Portu, 

niewielkim fragmencie Letnicy i Stogów Portowych (Twierdza Wisłoujście). Jest to podobszar 

w znacznej mierze mieszkaniowy, wielorodzinny, w sąsiedztwie terenów przemysłowych i składo-



 

45 

wych stoczni, w tym terenów częściowo w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA. Nowy Port po-

wiązany jest z Twierdzą Wisłoujście historycznymi uwarunkowaniami. Funkcjonująca do 2016 roku 

przeprawa promowa stanowiła istotne połączenie pomiędzy brzegami Martwej Wisły, zarówno dla 

mieszkańców Nowego Portu, jak i dla turystów odwiedzających półwysep Westerplatte. Część 

mieszkalna Nowego Portu funkcjonuje nie tylko w oddaleniu fizycznym od centrum Gdańska: jest 

to teren, gdzie wyraźnie czuć ducha historii i nieco wolniejsze tempo życia. W Nowym Porcie pro-

wadzone były działania rewitalizacyjne, które wymagają kontynuacji i wzmocnienia. 

Posumowanie konsultacji społecznych 

Celem spotkań i konsultacji z mieszańcami było uzyskanie informacji na temat najważniej-

szych problemów dzielnicy zebranie katalogu pomysłów dla działań służących eliminacji bądź ogra-

niczeniu negatywnych zjawisk. 

W trakcie warsztatów mieszkańcy wspólnie uznali, że najważniejszymi problemami są: zjawi-

sko stygmatyzacji podobszaru, a co za tym idzie, zły wizerunek Nowego Portu wśród gdańszczan 

oraz nagromadzenie problemów społecznych. 

W opinii mieszkańców przywrócenie połączenia promowego (przynajmniej w okresie letnim) 

jest priorytetowe. Połączenie to jest niezbędne dla realizacji potrzeb mieszkańców przeprawiają-

cych się w celach rekreacyjnych na plażę półwyspu Westerplatte, osób pracujących na terenach 

przemysłowych oraz turystów eksplorujących północną część miasta. Obecnie Martwą Wisłę w pół-

nocnej części miasta można przekroczyć jedynie, wykorzystując połączenie autobusowe tunelem 

pod Martwą Wisłą. 

Bardzo silnie podkreślany jest brak miejsc wypoczynku i rekreacji oraz przestrzeni dedyko-

wanej młodzieży. Uczestnicy warsztatów postulowali o urządzenie zieleńców na terenach niezago-

spodarowanych, w tym w rejonie Szańca Zachodniego. Proponowali urządzenie na terenie dziel-

nicy placów zabaw, siłowni „pod chmurką”, boisk, parków linowych i wspinaczkowych jako prze-

strzeni spędzania czasu wolnego. 

Za istotne mieszkańcy uznali poprawę ogólnego wizerunku Nowego Portu. Jako konieczne 

wskazali przeprowadzenie prac remontowych budynków, w tym obiektów o walorach kulturowych, 

mających na celu odnowienie zaniedbanych elewacji czy też usunięcie elementów zniszczonych, 

budek, składzików czy metalowych garaży. 

Mieszkańcy sugerowali przeznaczenie pustych lokali na cele gastronomiczne, co miałoby podnieść 

atrakcyjność turystyczną obszaru. Istotne jest stworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz osób 

starszych. 

Osoby biorące udział w konsultacjach wnosiły o zmianę zasad przydzielania mieszkań komunal-

nych tak, aby były lepiej dopasowane do potrzeb mieszkańców, zakładając obniżenie kryterium 

dochodowego i kosztu utrzymania mieszkania. 

Mając na celu wyprowadzenie mieszkańców z sytuacji kryzysowej, na niektórych ulicach powinno 

się zmienić proces przydzielania lokali socjalnych. Obecnie osoby wymagające pomocy (bezrad-

ność, bezrobocie i bieda) mieszkają blisko siebie. Zauważany przez mieszkańców jest ciągły przy-

rost mieszkań socjalnych na terenie Nowego Portu, co powoduje napływ nowych osób, które często 

zmagają się z problemami i wykluczeniem społecznym. 
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W celu aktywizacji i integracji mieszkańców zasugerowano potrzebę animacji społeczności i orga-

nizację koncertów na podwórkach, gier miejskich oraz tworzenie miejsc rekreacji, organizacji festy-

nów, dni sąsiedzkich. W przypadku otoczenia opieką najbardziej potrzebujących zaproponowano 

stworzenie instrumentów umożliwiających pomoc sąsiedzką dla osób niepełnosprawnych, które z 

powodów osobistych rezygnują z pomocy pracowników samorządowych. 

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność organizacji ak-

cji edukacyjnych, zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru. Wskazano rów-

nież na potrzebę zwiększenia dystrybucji informacji porządkowych dotyczących segregacji śmieci, 

wyrzucania ich do przeznaczonych do tego pojemników oraz upominania właścicieli psów o ko-

nieczności sprzątania po swoich czworonogach. Obecnie tych informacji jest niewiele i nie trafiają 

do wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy wskazywali, iż problemy z jakością przestrzeni mogą być 

związane z małą częstotliwością prac porządkowych. Zaproponowano postawienie koszy wzdłuż 

szlaków pieszo-rowerowych oraz regularne przycinanie zieleni. 

 

Zagadnienia społeczne 

Na podobszarze widoczna jest potrzeba sprofilowania działań w zakresie aktywizacji zawo-

dowej, zwłaszcza dla kobiet, osób młodych potencjalnie będących rodzicami, osób o niskim pozio-

mie wykształcenia i zakwalifikowanych do III profilu pomocy. Należy wypracować optymalny kata-

log działań dostosowanych do potrzeb problemów zidentyfikowanej grupy osób bezrobotnych, aby 

uzyskać większą skuteczność w powrocie tych osób na rynek pracy. Planując działania w tym za-

kresie, należy mieć na względzie fakt, że często osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w 

rzeczywistości nie są tak naprawdę bierne zawodowo – z różnych powodów (np. zadłużeń związa-

nych z zajęciami komorniczymi) pracują „na czarno”, a rejestracja w urzędzie pracy umożliwia im 

korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. W przypadku dobrego zidentyfikowania tej specyficznej 

grupy osób należy ukierunkować działania na ich wyjście z tzw. szarej strefy. 

Biorąc pod uwagę analizę wybranych problemów społecznych klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie, na podobszarze Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście rysuje się następująca 

charakterystyka osoby korzystającej z pomocy i wsparcia: 

• osoba w wieku produkcyjnym, 

• najczęściej samotna (rodzina jednoosobowa), 

• korzystająca z pomocy z powodu ubóstwa, 

• z problemem niepełnosprawności lub długotrwale chora, 

• w przypadku rodzin, często z problemem opiekuńczo-wychowawczym. 

Blisko 5% mieszkańców Nowego Portu nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć podsta-

wowych potrzeb swoich rodzin. Osoby te są zmuszone korzystać z pomocy społecznej. 

Odnosząc formy pomocy do skali potrzeb i problemów społecznych, należy wzmacniać 

przede wszystkim usługi społeczne oraz usługi z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Na ana-

lizowanym podobszarze występuje nasycenie formami pomocy adresowanymi do rodzin z dziećmi. 

Problem zadłużeń z tytułu opłat za mieszkanie dotyka blisko 900 mieszkańców podobszaru. 

Zestawiając liczbę osób żyjących w zadłużonych lokalach z liczbą osób korzystających z pomocy 

i wsparcia MOPR wydaje się, że większość osób zadłużonych nie zwraca się o pomoc. 
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Niskie wskaźniki przestępczości pozostają w sprzeczności z niskim poczuciem bezpieczeń-

stwa zgłaszanym przez mieszkańców. Może to świadczyć o tym, że do policji nie docierają sygnały 

o wszystkich zdarzeniach. 

Uczniowie szkół z analizowanego obszaru osiągają słabsze wyniki w nauce w porównaniu 

z gdańskim statystycznym uczniem. Ma to zapewne związek ze zdiagnozowanymi trudnościami 

w prawidłowym pełnieniu ról rodzicielskich. 

Infrastruktura społeczna dzielnicy nie odpowiada na wszystkie potrzeby mieszkańców i wy-

maga uzupełnienia. Szczególnie ważne w kontekście aktywności zawodowej kobiet są formy opieki 

nad małym dzieckiem do lat 3. Istotne jest stworzenie oferty dla młodzieży, która nie odnajduje w 

działaniach społecznych prowadzonych na obszarze atrakcyjnych form spędzania czasu. 

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście jest nasycony w dużym stopniu różnego rodzaju działa-

niami pomocowymi, co może stanowić potencjał do wykorzystania przy podejmowaniu działań ak-

tywizujących i wspierających mieszkańców w rozwiązywaniu ich trudności. Jednak należy zwrócić 

uwagę, że Nowy Port jest siedzibą dla różnych form wsparcia, z których korzystają wszyscy miesz-

kańcy Gdańska. Podmioty te w swojej działalności nie koncentrują się na potrzebach najbliższego 

otoczenia. Liczba organizacji pozarządowych sprofilowanych na lokalnych działaniach dla miesz-

kańców Nowego Portu jest niewielka. Ponadto na obszarze tym nie działa obecnie w żaden sfor-

malizowany sposób partnerstwo podmiotów i organizacji pozarządowych. 

Podsumowując zebrane analizy, wskazano następujące grupy osób wymagające wsparcia: 

• rodziny korzystające z systemu pomocy społecznej, zwłaszcza te które, mają trudno-

ści w prawidłowym pełnieniu ról rodzicielskich, 

• osoby bezrobotne ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób młodych i zakwalifi-

kowanych do III profilu pomocy, 

• osoby bezrobotne podejmujące aktywność zawodową w szarej strefie, 

• osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawne, które są niesamodzielne i potrze-

bują stałego wsparcia, 

• dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych lub osiągająca niskie wyniki 

edukacyjne, 

• osoby i rodziny zagrożone bezdomnością w związku z zadłużeniami, zwłaszcza miesz-

kaniowymi, 

• grupy aktywnych mieszkańców działających na rzecz rozwiązywania problemów i po-

prawy wizerunku dzielnicy. 

Najważniejsze postulaty społeczne: 

1. Konieczność wzmocnienia organizacji działających na rzecz Nowego Portu (większość organi-

zacji zlokalizowanych na terenie Nowego Portu działa na rzecz całego Gdańska i nie przyczynia 

się do rozwiązywania lokalnych problemów dzielnicy). Brakuje platformy współpracy organi-

zacji pozarządowych z instytucjami. 

2. Problem młodzieży, która nie trafia do instytucji, kiedy sytuacja tego wymaga. Istniejąca oferta 

jest nieadekwatna. Młodzież chce własnej przestrzeni do zagospodarowania. Instytucjonal-

ność młodzież odrzuca, potrzebna jest jej interakcja w jak najmniejszej grupie. 

3. Konieczność pracy z całą rodziną, a potem z całym środowiskiem lokalnym. 
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4. Potrzeba wprowadzenia małych form opieki nad dzieckiem do lat 3, aby umożliwić aktywność 

zawodową, ale również ofertę czasowej opieki na godzinę. Nie jest potrzebny duży żłobek, ale 

kilka mniejszych form zapewniających opiekę w różnych częściach dzielnicy. 

5. Konkurencyjność ofert społecznych, aby każdy znalazł coś dla siebie. 

6. Dzieci i młodzież są zainteresowane aktywnością sportową, np. w klubach piłkarskich, jednak 

związana z tym jest konieczność opłat oraz posiadanie odpowiedniego wyposażenia – a to 

z kolei często stanowi problem dla rodziców. 

7. Patologiczna niechęć części mieszkańców do aktywności zawodowej – informowanie ich o ist-

niejącej ofercie, która może poprawić ich sytuację. Część z tych osób pracuje „na czarno”. 

8. Strach przed zgłaszaniem problemów i trudności do pomocy społecznej w związku z konse-

kwencjami odebrania dzieci. Potrzeba zorganizowania niezależnego punktu informacji o ist-

niejącej lokalnej ofercie. 

9. Pomysł na aktywizację zawodową na terenie Twierdzy Wisłoujście. Zatrudnienie mogłoby wią-

zać się z prasami szkutniczymi np. renowacją starych łodzi. 

Zagadnienia przestrzenno-funkcjonalne 

Dostęp do podstawowych usług i rozwiązania urbanistyczne 

Mieszkańcy podobszaru wskazanego do rewitalizacji mają zapewniony dostęp do pełnego 

wachlarza usług podstawowych, w tym oświaty, zdrowia oraz usług handlu. Podczas konsultacji 

społecznych w zakresie dostępu do usług podstawowych wykazywano braki jedynie w zakresie 

opieki przedszkolnej. W zakresie usług społecznych duża liczba organizacji pozarządowych i spo-

łecznych na podobszarze nie przekłada się na zadowolenie mieszkańców z oferty animacji życia 

lokalnej społeczności. 

Układ urbanistyczny zdeterminowany jest przez historyczną siatkę ulic. Liczne kamienice 

wzniesione pod koniec XIX w. i w pierwszych dwóch dekadach minionego stulecia nadają dzielnicy 

niepowtarzalny klimat okresu międzywojennego. 

Problemy wynikające ze struktury funkcjonalno-przestrzennej mogą być spowodowane są-

siedztwem funkcji mieszkaniowej i funkcji przemysłowo-składowej. Negatywnie na jakość tech-

niczną zabudowy mieszkaniowej i standard zamieszkiwania wpływa przebieg drogi krajowej, z któ-

rej korzysta ciężki transport związany z funkcją portową. Obowiązujące plany miejscowe przewi-

dują przekształcenie istniejącego układu transportowego, co w konsekwencji zmniejszy negatywne 

oddziaływanie na istniejącą zabudowę mieszkaniową. 

Prawie połowa gruntów na analizowanym podobszarze stanowi własność gminną. Struktura 

taka daje możliwość większej swobody lokalizacji celów publicznych na obszarze. Oprócz układu 

drogowego w skład majątku miejskiego wchodzą podwórka w zabudowie kwartałowej, teren 

Szańca Zachodniego oraz tereny, na których zlokalizowane są usługi publiczne. Pokrycie planami 

miejscowymi determinuje zarówno rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego, jak i strukturę 

funkcjonalno-przestrzenną.  

Poziom obsługi komunikacyjnej 

Nowy Port charakteryzuje się dobrze wykształconą siatką ulic oraz jest odpowiednio skomu-

nikowany transportem zbiorowym. Niedogodnością wskazywaną przez mieszkańców i turystów 

jest brak przeprawy promowej w kierunku Twierdzy Wisłoujście. 
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Jakość terenów publicznych 

Podstawowym problemem jest brak większych powierzchniowo terenów rekreacyjnych 

w pieszym zasięgu mieszkańców oraz niewystarczająca liczba skwerów, a istniejące w większości 

są słabo wyposażone. Część placów, jak na przykład plac ks. Gustkowicza, zdaniem mieszkańców 

wymaga doposażenia. 

Ważne dla mieszkańców, szczególnie w aspekcie miejsc spotkań, integracji i rekreacji na świe-

żym powietrzu, są ul. Oliwska i tereny dawnego dworca leżące poza granicami podobszaru rewita-

lizacji. Szczególnie istotne dla życia lokalnej społeczności okazały się przestrzeń w rejonie Bramy 

Nowego Portu oraz rejon falowca jako miejsce koncentracji funkcji handlowych, kulturalnych, edu-

kacyjnych. 

Rejon Szańca Zachodniego wskazywano jako główne miejsce z potencjałem dla stworzenia 

terenu atrakcyjnego rekreacyjnie i turystycznie. Niezmiernie istotne w tym kontekście jest przywró-

cenie przeprawy promowej. 

Zagadnienia środowiskowe 

Główną przyczyną uciążliwości wpływających na jakość życia mogą być tereny przemysłowe 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie oraz drgania i hałas wzdłuż dróg i torów kolejowych. 

Przez Nowy Port biegnie przejazd ciężkich pojazdów do terenów przemysłowych zlokalizowanych 

na nabrzeżu Oliwskim oraz do terenów Wolnego Obszaru Celnego, co ma bezpośredni wpływ na 

komfort życia i jakość przestrzeni publicznych. 

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

stanowią komunikacja samochodowa (ul.: Wolności i Oliwska) oraz emisja niska pochodząca z in-

dywidualnych systemów grzewczych. 

Niskie źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza mają decydujący wpływ na stan aerosani-

tarny na tym podobszarze oraz na terenach przyległych. Jest to szczególnie odczuwalne w okresie 

wystąpienia inwersyjnych stanów pogody, kiedy emitowane zanieczyszczenia kumulują się w war-

stwie przyziemnej, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Na terenie dawnej bazy paliw CPN w rejonie ulic Długosza i Starowiślnej (historycznie teren 

Szańca Zachodniego) w latach 2002–2013 wykonywano szczegółowe badania gruntów i wód, ma-

jące na celu ustalenie poziomu zanieczyszczeń ropopochodnych wraz z oceną możliwości prze-

kształcenia tego terenu w park miejski. Wyniki ww. badań wskazują przekroczenia standardów czy-

stości gruntów. Stopień zanieczyszczenia benzynami i olejami przekracza normy, co istotnie ogra-

nicza możliwość zagospodarowania bez wcześniejszej rekultywacji lub remediacji. 

Zgodnie z mapami szczególnego zagrożenia powodzią od wód Zatoki Gdańskiej w obrębie obszaru 

wykazane są obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Wodą o prawdopodobieństwie Q 0,2% 

zagrożona jest większość obszaru. Na obszarze nie stwierdzono zagrożenia powodziowego wystę-

pującego w wyniku zniszczenia budowli osłony przeciwpowodziowej. 

Inwestycje realizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymagają decyzji zwal-

niającej z zakazów zawartych w ustawie Prawo wodne. 
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Zagadnienia gospodarcze 

Poziom przedsiębiorczości na podobszarze jest znacznie niższy niż w Gdańsku. W latach 

2010–2015 zaobserwowano także niższy niż w pozostałych częściach miasta przyrost liczby nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przeżywalność przedsiębiorstw na podobszarze No-

wego Portu w pierwszych 3 latach prowadzenia działalności jest porównywalna do przeżywalności 

przedsiębiorstw w Gdańsku. Firmy działające na tym obszarze nie wymagają szczególnego wspar-

cia po rozpoczęciu działalności. 

Zagadnienia techniczne 

Zachowana zabudowa mieszkaniowa pochodzi w większości z XIX i pocz. XX wieku. Część sta-

nowią osiedla socjalne z lat 30. XX w. W stosunkowo dobrym stanie znajdują się budynki osiedla 

społecznego z lat 20. i 30. XX w. przy ul. Wyzwolenia, Krzywej, Marynarki Polskiej, Góreckiego, placu 

ks. Gustkowicza. Dostateczny lub zły jest natomiast stan budynków pochodzących z XIX wieku. Pla-

nowane na najbliższe lata remonty w lokalach komunalnych są szansą na poprawienie złej sytuacji 

i zmniejszenie dysproporcji w standardzie mieszkań Nowego Portu w odniesieniu do miasta. Jest 

to działanie niezbędne i wymagające dalszych nakładów, ponieważ na terenie Nowego Portu zlo-

kalizowanych jest ponad 140 lokali socjalnych o znacznie niższym standardzie. Warto zauważyć 

również, iż w ramach konsultacji społecznych złożono aż 71 zgłoszeń kart przedsięwzięć od wspól-

not mieszkaniowych, które dotyczyły remontów i modernizacji budynków mieszkalnych. Było to 

najwięcej zgłoszeń ze wszystkich rewitalizowanych dzielnic, co świadczy o widocznych potrzebach 

inwestycji na tym terenie. 

Podobszar rewitalizacji Nowy Port wraz z Twierdzą Wisłoujście jest wyposażony w sieć wo-

dociągową i kanalizacyjną. Wyjątek stanowi rejon ulicy Letnickiej i Wyzwolenia, gdzie planowane 

jest uzupełnienie sieci w roku 2017. Nieliczne, zlokalizowane głównie w rejonie ul. Wyzwolenia, bu-

dynki i obiekty budowlane nie są wyposażone w przyłącza gazowe. Sieć centralnego ogrzewania na 

omawianym podobszarze obejmuje jedynie 38% mieszkańców, natomiast sieć gazowa 95%. 

6.3.2 Lokalne potencjały podobszaru 

POTENCJAŁ 

Według mieszkańców największym potencjałem Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście jest 

lokalizacja nad kanałem Martwej Wisły, który determinuje portowy charakter dzielnicy. 

Podkreślana przez mieszkańców jest jakość życia w relatywnie cichej, zielonej, spokojnej, 

„klimatycznej” dzielnicy. Atut stanowi przyjazna skala zabudowy i nieogrodzone podwórka, co po-

woduje, że dzielnica ma charakter małego miasteczka. Ważne są: oddalenie od zakorkowanego 

centrum, bardzo dobry dojazd do centrum oraz dostępność do pełnej gamy usług podstawowych. 

Miejskie tereny niezagospodarowane umożliwiają realizację celów publicznych związa-

nych z rekreacją i nowymi przestrzeniami publicznymi. Stanowią również o potencjale inwestycyj-

nym dla lokalizacji nowej zabudowy. 

Ogromną wartością jest zintegrowana społeczność lokalna, której część jest gotowa do 

włączenia się do wdrażania pozytywnych zmian. Istotna jest rozpoznawalność i brak poczucia ano-

nimowości. 
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Podobszar, ze względu na swoją historię, charakteryzuje się też potencjałem turystycznym 

– bezpośrednie sąsiedztwo Twierdzy Wisłoujście, zabytku o randze światowej, oraz duży udział za-

bytkowej tkanki na terenie dzielnicy. 

Potencjałem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest zlokalizowana na pod-

obszarze duża liczba organizacji społecznych. 

 

Analiza SWOT 

Tab. 6.6 Analiza SWOT podobszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

Mocne strony Słabe strony 

• Patriotyzm lokalny 

• Atrakcyjne turystycznie położenie nad kana-

łem Martwej Wisły 

• Bliskość atrakcji turystycznych, tj. Twierdzy 

Wisłoujście oraz Muzeum Westerplatte 

• Duża liczba organizacji społecznych działają-

cych na rzecz lokalnej społeczności 

• Komunikacja tramwajowa 

• Duży udział gruntów gminnych niezabudowa-

nych 

• Bliskość i dostępność. W pełni wykształcona 

sieć usług podstawowych przedszkoli, szkół, 

ośrodka zdrowia oraz sklepów w dzielnicy 

• Dogodny dojazd do Śródmieścia 

• Niedostosowanie oferty organizacji społecznych do 

potrzeb (ludzie młodzi niewykluczeni, kobiety, osoby 

w wieku 14–20 lat) 

• Deficyt terenów rekreacyjno-sportowych 

• Skażenie środowiska naturalnego na obszarze 

Szańca Zachodniego 

• Brak porozumienia i współpracy pomiędzy organiza-

cjami pozarządowymi 

• Niska aktywność społeczna mieszkańców 

• Bezrobocie wśród ludzi młodych z niskim wykształ-

ceniem 

• Niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dziećmi 

do 3 lat 

• Brak bezpośredniego połączenia promowego z pół-

wyspem Westerplatte 

• Zła sława dzielnicy  

Szanse Zagrożenia 

• Integracja mieszkańców w celu aktywizacji 

społeczności lokalnej 

• Niezabudowane nieruchomości miejskie da-

jące możliwość rozwoju ekskluzywnej dziel-

nicy mieszkaniowej z zapleczem usługowym 

oraz dobrą dostępnością komunikacyjną 

• Zdefiniowana sytuacja planistyczna – obowią-

zujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na całym obszarze objętym 

rewitalizacją 

• Otwarcie się na kanał Martwej Wisły 

 

• Gettoizacja dzielnicy z uwagi na zły wizerunek 

• Zwiększenie się udziału osób wykluczonych społecz-

nie 

• Alienacja dzielnicy z uwagi na opinię miejsca niebez-

piecznego 

• Zwiększenie się udziału osób wykluczonych społecz-

nie 

• Zwiększenie się w okresie najbliższych lat liczby osób 

oddalonych od rynku pracy z uwagi na brak pracy 

z zagrożoną młodzieżą 

• Brak integracji instytucji społecznych w celu kom-

pleksowego działania na rzecz osób wykluczonych 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

6.3.3 Obraz oczekiwanych zmian 

W trakcie warsztatów z mieszkańcami wypracowano obraz oczekiwanych przez nich efektów 

zmian podobszaru: 

Wizytówką podobszaru po rewitalizacji są mieszkańcy dbający o siebie nawzajem oraz angażujący 

się w życie publiczne dzielnicy. Partnerstwo organizacji pozarządowych realizuje wspólny i kompleksowy 

program działań społecznych, wspierając osoby potrzebujące, oraz angażuje się w działania na rzecz 

prewencji społecznej. Dom sąsiedzki wraz z siedzibami organizacji pozarządowych są miejscem, gdzie 
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koncentruje się życie społeczne oraz towarzyskie dzielnicy. To miejsce wymiany spostrzeżeń oraz sąsiedz-

kich uwag. Liczne wydarzenia związane ze świętem ulic oraz doroczne święto dzielnicy gromadzi całą 

społeczność. Wzmacnia to więzi i chęć mieszkańców do realizacji mikroinicjatyw w zakresie użytkowa-

nych przez nich przestrzeni półpublicznych podwórek oraz umożliwia wspólne wypracowanie projektów 

zagospodarowania przestrzeni publicznych. 

System przestrzeni publicznych z placem na skrzyżowaniu ul. Wolności i Marynarki Polskiej oraz 

placem Nadwodnym i Szańcem Zachodnim tętnią życiem. Ulica Wolności jest miejscem wielofunkcyjnym, 

gdzie mieszkańcy spotkają się, robią zakupy, załatwiają codzienne sprawunki oraz sprawy urzędowe. 

Szczególna aranżacja przestrzeni publicznej w sąsiedztwie przystani promowej, ogólnomiejski park na 

Szańcu Zachodnim oraz park piknikowy przy ul. Wyzwolenia są atrakcją na skalę miejską i przyciągająca 

do Nowego Portu mieszkańców Gdańska. Sprawny system komunikacji zbiorowej umożliwia szybkie do-

tarcie do różnych części miasta. Prom pozwala pieszym i rowerzystom na szybką przeprawę na drugi 

brzeg Martwej Wisły. W wyremontowanych lokalach usługowych artyści rzemieślnicy prowadzą galerie 

z rękodziełem. Na podobszarze, dzięki wspieraniu działalności rzemieślniczej, powstają otwarte warsz-

taty w tym o tematyce związanej z tożsamością morską Nowego Portu. Budowaniu więzi sąsiedzkich i 

rozwojowi talentów mieszkańców w różnych dziedzinach sprzyjają zajęcia w wyremontowanych obiek-

tach usług społecznych w tym sali wielofunkcyjnej. 

Nowy Port jako modna dzielnica nie traci uroku małego miasteczka portowego. Przeprowadzona 

z poszanowaniem wartości kulturowych oraz oczekiwań mieszkańców rewitalizacja podkreśla portową 

tożsamość dzielnicy, a nowa zabudowa dobrze wpisuje się w istniejący kontekst urbanistyczny. 
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6.4 Podobszar Orunia 

6.4.1 Podsumowanie charakterystyki podobszaru i wyników konsultacji społecznych. 

 

Ryc. 6.4 Podobszar rewitalizacji Orunia 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

Tab. 6.7 Informacje ogólne na temat podobszaru Orunia 

ORUNIA [pow.] / [os.] Udział % na tle Gdańska 

Powierzchnia podobszaru 145,26 ha 0,55% 

Liczba ludności 10 096 os. 2,30% 

Opis granic: 

• od północy – zaplecze ul. Małomiejskiej, ul. Zamiejska, teren parafii św. Ignacego Loyoli 

oraz zaplecze ul. Sandomierskiej, 

• od wschodu – zaplecze ul. Przy Torze, ul. Serbska, ul. Równa, zaplecze ul. Smętnej, ul. Żu-

ławskiej i ul. Zawiejska oraz linia kolejowa, 

• od południa – Trakt św. Wojciecha od linii kolejowej do Kanału Raduni, do ul. Nowiny 42, 

• od zachodu – zaplecze ul. Nowiny, park Oruński, zaplecze ul. Platynowej i ul. Diamentowej, 

ul. Granitowa, zaplecze ul. Małomiejskiej oraz ul. Zamiejska. 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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Powiązania zewnętrzne  

Podobszar położony jest w środkowo-południowej części miasta. Według podziału administracyj-

nego podobszar rewitalizacji znajduje się w granicach jednostki administracyjnej Orunia–Święty 

Wojciech–Lipce. Jest to rejon położony bezpośrednio przy trasach tranzytowych południowej części 

miasta – Trakcie św. Wojciecha i trasie kolejowej. Orunia postrzegana jest jako peryferia miasta. 

Cechą charakterystyczną tego rejonu jest bezpośrednie powiązanie z otwartym krajobrazem Żuław 

Gdańskich od wschodniej strony. Od dzielnic zachodnich oddzielona jest krawędzią wzgórza mo-

renowego, od północy zaś zlokalizowane są tereny przemysłowo-składowe. 

Podsumowanie konsultacji społecznych 

Na Oruni bardzo aktywnie działa rada dzielnicy i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, prowa-

dzony jest także portal informacyjny www.mojaorunia.pl. Wieloletnia praca społeczna zbudowała 

silną lokalną społeczność, która stara się aktywnie włączać i sygnalizować problemy Oruni na forum 

miasta. Na Oruni przeprowadzono kilka pilotażowych programów integracji społecznej, jak na przy-

kład Program 10 kroków do własnego podwórka, w którym mieszkańcy wraz z animatorami Gdań-

skiej Fundacji Inicjatyw Społecznych we współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami opracowywali, 

zagospodarowywali i zazieleniali własne podwórka. Wysoką frekwencją cieszy się budżet obywatel-

ski, w ramach którego urządzane są palce zabaw i miejsca rekreacji. W 2015 roku przeprowadzono 

serię warsztatów z cyklu Quo Vadis, Gdańsku?, których celem było opracowanie strategii rozwoju 

dzielnicy metodą mentoringu urbanistycznego w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Działania te 

przygotowały lokalną społeczność do współpracy na rzecz poprawy warunków życia w najbliższym 

otoczeniu. 

W ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji na Oruni w Domu Sąsiedzkim 

przy ulicy Gościnnej przeprowadzono konsultacje, a w drugiej kolejności warsztaty z mieszkańcami. 

W trakcie warsztatów dedykowanych rewitalizacji, mieszkańców Oruni poproszono o zdiagnozo-

wanie problemów, z jakimi borykają się na co dzień, a także o przedstawienie pozytywnych cech 

i lokalnych potencjałów Oruni. 

Mieszkańcy uznali, że należy dołożyć starań, aby doszło do zmiany negatywnego wizerunku 

podobszaru, w tym poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania na jego rzecz. Grupą objętą 

działaniami powinna być również młodzież. Postulowano przede wszystkim o zaangażowanie mło-

dzieży w działania na rzecz podobszaru, poznanie ich potrzeb w zakresie form spędzania czasu 

wolnego, a także wykorzystanie potencjału i rozwój ich zainteresowań. Istotne jest promowanie 

wśród mieszkańców postawy prospołecznej (angażowanie w działalność organizacji pozarządo-

wych, popularyzowanie różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej), wzmacnianie poczu-

cia przynależności do podobszaru (tutaj zwracano uwagę na konsultowanie z mieszkańcami zmian 

dokonywanych w przestrzeni publicznej), jak również edukowanie w zakresie dbania o wspólną 

przestrzeń. Informowano również, że oferta kulturalna dla osób w średnim wieku powinna zostać 

rozszerzona (np. o organizację dancingów), a w przestrzeni powinno się odbywać więcej imprez 

okolicznościowych. Dyskutowano również na temat aktywizacji seniorów (poprzez księży, policjan-

tów lub lokalnych liderów) oraz wykorzystywania ich wiedzy i umiejętności (kooperacja działań mię-

dzypokoleniowych). Pojawił się pomysł stworzenia formalnej struktury dającej możliwość wspólnej 

pracy mieszkańców na rzecz podobszaru (włączenie w projekt przede wszystkim osób bezrobot-

nych i wykluczonych). Pomysł na bazie spółdzielni socjalnej miałby składać się z mieszkańców oraz 
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jednostki administracyjnej, która formalnie mogłaby nią zarządzać (za przykład podano Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie). W zakresie aktywizacji osób zamieszkujących dany podobszar uznano, 

że istotne byłoby prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości, ale także cyklu spotkań moty-

wacyjnych (zarówno dla młodzieży, jak i osób bezrobotnych). W przypadku osób długotrwale bez-

robotnych znaczenie ma zaktywizowanie grupy do dynamicznego poszukiwania pracy. 

Wśród kierunków działań służących ograniczaniu zjawisk negatywnych w sferze przestrzen-

nej mieszkańcy wskazywali na inwentaryzację oraz ocenę stanu technicznego pustostanów, a na-

stępnie zaadaptowanie ich na cele społeczne lub usługowe. Istotne jest również zadbanie o zieleń 

znajdującą się na podobszarze – jej uporządkowanie oraz zagospodarowanie (w tym wyposażenie 

w małą architekturę). Powiązane jest z tym tworzenie nowych lub modernizacja istniejących miejsc 

służących wypoczynkowi, spotkaniom kulturalnym czy rekreacji w przestrzeni publicznej. Istotne 

jest również porozumienie z zarządcą odnośnie do dopasowania rozkładu jazdy komunikacji pu-

blicznej do potrzeb mieszkańców. Wskazywano również na potrzebę stworzenia planu rozbudowy 

komunikacji (samochodowej i rowerowej) podobszaru z uwzględnieniem zmian w układzie komu-

nikacji pieszej. Zdaniem uczestników warsztatów obecne działania podejmowane są dorywczo 

i niespójnie. Poprawa sieci połączeń oraz promowanie walorów podobszaru wpłynęłyby korzystnie 

na liczbę osób odwiedzających Orunię czy spędzających tutaj czas (np. na terenie parku Oruń-

skiego). 

W sferze działań infrastrukturalnych szczególnie podkreślano potrzebę stworzenia bezkoli-

zyjnych przejść i przejazdów przez tory kolejowe, w postaci wiaduktów, kładek lub bezpiecznych 

(szerokich i oświetlonych) tuneli. Wraz ze wzrostem liczby pociągów na głównej trasie kolejowej 

z i do Trójmiasta oraz towarowego ruchu na trasie do Portu Północnego problem przejazdów stał 

się bardzo uciążliwy dla lokalnej społeczności. Wielu mieszkańców przechodzi przez tory w miej-

scach niedozwolonych, wydłuża się również czas oczekiwania na przejście oraz przejazd (w tym 

karetek pogotowia czy innych służb). W zakresie infrastruktury wskazywano również na koniecz-

ność dostosowania przestrzeni publicznej do osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami, 

remont dróg i chodników, a także budynków w złym stanie technicznym. Zainstalowanie monito-

ringu w miejscach o wzmożonej przestępczości oraz systematyczne monitorowanie sytuacji przez 

służby porządkowe wzmocniłyby poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Istotne jest także 

stworzenie zachęt dla inwestorów i deweloperów do prowadzenia działań na tym terenie, w celu 

jego ożywienia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. 

Zagadnienia społeczne 

Problemem i wyzwaniem dla planowanych działań społecznych jest duża liczba rodzin niesa-

modzielnych, długotrwale korzystających z pomocy. Rodziny te nie zabezpieczają samodzielnie 

swoich potrzeb i często są niezaradne życiowo. Kolejnym problemem, ściśle powiązanym z pierw-

szym, jest duża liczba rodzin nieprawidłowo realizujących opiekę i wychowanie dzieci. Długotrwałe 

problemy tych rodzin przekładają się na nieprawidłowe postawy dzieci, na powielanie niewłaści-

wych wzorców zachowania, które obserwują na co dzień, a w perspektywie długofalowej zwiększają 

ryzyko wykluczenia społecznego. Najpoważniejszym skutkiem problemów opiekuńczo-wychowaw-

czych, przemocy, pozostawianiem dzieci bez opieki jest odbieranie dzieci rodzinom biologicznym 

i umieszczanie ich w pieczy zastępczej. Wpływ ma to również na słabe wyniki edukacyjne uczniów 

w oruńskich szkołach. Częściowo są one wynikiem problemów rodzin, w których wychowują się 

dzieci – brakiem wsparcia ze strony rodziców, nie przywiązywaniem wagi do wykształcenia, brakiem 
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warunków do nauki. Z drugiej strony problemy edukacyjne dzieci mogą wynikać z nieadekwatnie 

dobranych metod nauczania i nieumiejętności funkcjonowania dzieci i młodzieży w warunkach 

szkolnych oraz niewystarczającej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Niewykształcona młodzież wychowująca się w rodzinach dysfunkcyjnych to jedna z grup naj-

bardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Praca z młodymi bezrobotnymi osobami to na-

stępne wyzwanie stojące przed realizatorami działań społecznych, w tym przypadku działań wpro-

wadzających na rynek pracy. Przygotowanie do zawodu i wprowadzenie młodych osób na rynek 

pracy, tak aby się na nim utrzymały, będzie jednym z głównych działań społecznych realizowanych 

w ramach programu rewitalizacji. 

Na podstawie analizowanych danych wyłonione zostały główne grupy odbiorców planowa-

nych działań społecznych. Są one określone w sposób umowny i ramowy. Jak w każdym przypadku 

działań społecznych, ich odbiorcy często spełniają kryteria charakteryzujące kilka grup uczestni-

ków. Sprawia to, że mogą być adresatami kilku działań równocześnie. Z drugiej strony, częste są 

sytuacje, w których odbiorcy działań społecznych nie spełniają wprost żadnego z kryteriów doboru 

grupy, a mimo wszystko powinni być objęci wsparciem. 

Główne grupy adresatów działań społecznych na podobszarze: 

- rodziny długotrwale korzystające z pomocy, w tym z pomocy społecznej, niesamodzielne 

i niezaradne życiowo, 

- osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób niepracujących i nieucz-

ących się oraz kobiet niewchodzących lub niepowracających na rynek pracy ze względów ro-

dzinnych, 

- osoby w podeszłym wieku, niesamodzielne i potrzebujące stałego wsparcia, 

- dzieci i młodzież mająca trudności w uczeniu się i osiągająca niskie wyniki edukacyjne, 

- rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone odebraniem dzieci, 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dobra dziecka, 

- grupy sąsiedzkie, nieformalne grupy mieszkańców działające na rzecz zmiany swojego naj-

bliższego otoczenia. 

Ważnym potencjałem, na którym można oprzeć wiele działań społecznych, jest zżycie spo-

łeczności lokalnej. Silne więzi sąsiedzkie między mieszkańcami Oruni mogą stanowić punkt wyjścia 

dla dalszej animacji lokalnej i zaangażowania mieszkańców do działań podnoszących jakość ich 

najbliższego otoczenia. 

Zagadnienia przestrzenno-funkcjonalne 

Dostęp do podstawowych usług i rozwiązania urbanistyczne 

Rozwiązania urbanistyczne wynikają z uwarunkowań historycznych Oruni jako dawnego 

przedmieścia i uwarunkowań przyrodniczo krajobrazowych – czyli tarasowego układu, występowa-

nia terenów rolnych, silnie zmeliorowanych, nadających się na rozwój funkcji sadowniczo-ogrodni-

czych niż mieszkalnych, usługowych lub przemysłowym. Istniejące i planowane trasy komunika-

cyjne dzielącą wyraźnie podobszar w kierunku północ – południe. Wynikający z topografii, wyraźny 

jest podział na część górną – osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty oraz nieliczne nowe inwestycje 
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deweloperskie, oraz część dolną – zabudowa o historycznym rodowodzie, w tym wiele budynków 

związanych z tradycjami rolniczymi tego podobszaru. W strukturze przestrzennej widać cały wa-

chlarz funkcji terenów: od rolniczych, przez mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, tereny usługowe, 

po rejony o funkcjach przemysłowo-składowych. Cenne są tereny parków i skwerów. 

Sieć usług społecznych jest dobrze rozwinięta. Mieszkańcy mają dostęp do podstawowych 

usług typu szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia, kościół. Podobnie jak w całym mieście niewystar-

czająca jest oferta żłobków. Słabiej rozwinięta jest sieć usług z zakresu potrzeb codziennych, typu 

sklepy detaliczne, drobne usługi, bary, kawiarnie, restauracje. 

Lokalizacja i stan przejść pieszych i przejazdów przez tory kolejowe nie odpowiada podsta-

wowym i codziennym potrzebom mieszkańców. Realizacja bezpiecznych i przyjaznych przejść 

przez Trakt św. Wojciecha i przez tory stanowi jedno z największych wyzwań w kontekście poprawy 

poczucia bezpieczeństwa i warunków codziennego życia mieszkańców Oruni. 

Wzmocnienia wymagają połączenia piesze w kierunku wschód – zachód, czyli górnego i dol-

nego tarasu dzielnicy, w tym dojścia do terenów „za torami”, w kierunku Olszynki. 

Na Oruni przeważający udział własnościowy w gruntach ma Gmina i Skarb Państwa. Wła-

sność gminna dominuje także we wspólnotach mieszkaniowych. Daje to samorządowi możliwości 

podejmowania działań dla realizacji różnych inwestycji. 

Podobszar Oruni pokryty jest obowiązującymi planami miejscowymi w niewielkim stopniu.  

Poziom obsługi komunikacyjnej 

Orunia jest dość dobrze skomunikowana pod względem pokrycia siecią ulic i charakteryzuje 

ją dość dobry dostęp do komunikacji publicznej w środkowej części przyległej do Traktu św. Woj-

ciecha. Gorsza dostępność do komunikacji publicznej występuje po zachodniej stronie Kanału Ra-

duni z uwagi na różnicę wysokości w terenie. Znacznie gorsza sytuacja, zarówno w obsłudze, jak 

i dostępności do komunikacji zbiorowej, występuje po wschodniej stronie torów kolejowych, gdzie 

swobodę przejazdu i przejścia warunkuje otwarcie szlabanów. Miasto zleciło opracowanie koncep-

cję poprawy obsługi transportowej w tym rejonie uwzględniający bezkolizyjne przekroczenia torów 

kolejowych. W tej części Oruni wyraźnie gorszy jest stan techniczny dróg i chodników. 

Jakości terenów publicznych 

Na terenie Oruni wyraźnie brakuje przestrzeni publicznych organizujących strukturę funk-

cjonalną dzielnicy. Rejon dawnego rynku Oruńskiego z kościołem, dawnym ratuszem (czekającym 

na remont), ośrodkiem zdrowia, szkołami i kawiarnią stanowi aktualnie przestrzeń chaotyczną, 

podporządkowaną ruchowi samochodów. Nawierzchnie są w złym stanie technicznym, zieleń nie 

jest zakomponowana. Wiele obiektów zlokalizowanych w tym rejonie wymaga remontu lub rewa-

loryzacji. 

Park Oruński to najważniejszy teren rekreacyjny na Oruni, z którego korzysta znaczna część 

mieszkańców. Jednym z problemów jest brak terenów rekreacyjnych w północnej i wschodniej czę-

ści Oruni. Pozostałe rejony mają dostęp do terenów zieleni urządzonej, przy czym nie zawsze spo-

sób ich zagospodarowania odpowiada potrzebom mieszkańców. Duży potencjał stanowią nieza-

gospodarowane place i skwery. 
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Zagadnienia środowiskowe 

Położenie Oruni pomiędzy dość mocno obciążonymi trasami komunikacyjnymi i linią kole-

jową oraz występującymi terenami przemysłowo-składowymi, a także przy dużym udziale terenów 

niezagospodarowanych skutkuje nasileniem czynników uciążliwych w codziennym życiu. Z uwagi 

na charakter tych uciążliwości możliwe jest jedynie minimalizowanie skutków poprzez rozwiązania 

techniczne oraz właściwy dobór funkcji terenów, uwzględniając istniejące uwarunkowania. Po-

prawa stanu jakości powietrza wymaga kompleksowej likwidacji pieców niskoemisyjnych. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią od wód Kanału Raduni obejmują większość terenu po-

łożonego na wschód od Kanału w granicach opracowania oraz pasy lewo-brzeżnej zlewni Kanału 

w rejonie ujścia Potoku Oruńskiego, sięgające do ulic Raduńskiej i Nowiny. Wodą o prawdopodo-

bieństwie p=0,2% zagrożony jest niemal cały obszar położony na wschód od Kanału Raduni, pasy 

brzegu lewego do ulic Raduńskiej i Nowiny oraz brzegi odcinka ujściowego Potoku Oruńskiego. 

Zagrożenie powodzią w wyniku zniszczenia budowli osłony przeciwpowodziowej występuje na ob-

szarze położonym na wschód od linii torów PKP, z wyjątkiem terenów zlokalizowanych na zachód 

od ulic Związkowej i Zawiejskiej. Tak szeroki zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

wynika z faktu, iż realizacja przebudowy Kanału Raduni nie została uwzględniona podczas sporzą-

dzania map zagrożenia powodziowego, stąd na przekazanych mapach obiekt ten wskazany jest 

jako źródło zagrożenia powodziowego.  

Inwestycje realizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymagają decyzji zwal-

niającej z zakazów zawartych w ustawie Prawo wodne. 

Zagadnienia gospodarcze 

Poziom przedsiębiorczości na Oruni jest znacznie niższy niż w Gdańsku. W latach 2010–2015 

zaobserwowano także nieco niższy niż w całym mieście przyrost liczby nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych. Działania rewitalizacyjne powinny uwzględniać potrzeby obecnych 

i przyszłych przedsiębiorców, w tym potrzeby względem infrastruktury i dostępności komunikacyj-

nej. Przeżywalność przedsiębiorstw na podobszarze Oruni w pierwszych trzech latach prowadzenia 

działalności jest niższa niż przeżywalności przedsiębiorstw w Gdańsku. Firmy działające na tym 

podobszarze mogą wymagać wsparcia w początkowym okresie prowadzenia działalności. Na 

Oruni, podobnie jak w pozostałych podobszarach rewitalizacji, wskazać można deficyt w udziale 

podmiotów świadczących usługi społeczne w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz 

działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. 

Zagadnienia techniczne 

Wiele budynków na Oruni wymaga remontów i uporządkowania przestrzeni przyległej. 

Szczególnie starsze budynki – z początku XX wieku, w rejonie ulic Trakt św. Wojciecha, Przy Torze, 

Dworcowej, Podmiejskiej i Sandomierskiej wymagają kompleksowych remontów, pozostałe zaś 

bieżących. Część z nich jest w bardzo złym stanie technicznym. Stan infrastruktury technicznej jest 

zróżnicowany. W najgorszym stanie znajduje się rejon ul. Podmiejskiej, Sandomierskiej i Brzegi. 

W złym stanie znajdują się nawierzchnie bocznych ulic – szczególnie położone na zboczach wyso-

czyzny i w rejonie ul. Podmiejskiej. 
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Powstałe w ostatnich latach zabezpieczenia przeciwpowodziowe na Kanale Raduni dosta-

tecznie chronią rejon dolnego tarasu przez skutkami nawalnych deszczów. Jedyne niedobory wy-

posażenia w sieci kanalizacji deszczowej występują na południowym skraju podobszaru. 

6.4.2 Lokalne potencjały podobszaru 

POTENCJAŁ 

Według mieszkańców Oruni największym potencjałem podobszaru są: 

- rozległe tereny zieleni, które mogłyby stać się przestrzeniami imprez kulturalnych, ale 

także miejscem spotkań i lekcji plenerowych (dla uczniów placówek oświatowych i szkoły muzycz-

nej), 

- lokalizacja podobszaru: z jednej strony w bliskiej odległości od centrum Gdańska, z drugiej 

związana z otwartym krajobrazem Żuław, 

- silna i aktywna rada dzielnicy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz miesz-

kańców. 

Bardzo duży potencjał dla zmiany wizerunku podobszaru ma rejon ulicy Gościnnej, gdzie 

zlokalizowany jest dawny ratusz – symbol dzielnicy i zabytkowy kościół. Plac wraz z usługami sta-

nowić może „serce dzielnicy” i stać się jego wizytówką. 

Atutem dzielnicy jest też lokalna społeczność skupiona wokół oruńskich organizacji spo-

łecznych i pozarządowych. Aktywność mieszkańców może stanowić impuls dla wprowadzania 

zmian społecznych. 

Analiza SWOT 

Tab. 6.8 Analiza SWOT podobszaru Orunia 

Mocne strony Słabe strony 

• Lokalizacja dzielnicy w bezpośrednim sąsiedz-

twie centrum Gdańska 

• Aktywna grupa mieszkańców zorganizowana 

wokół Domu Sąsiedzkiego 

• Aktywna rada dzielnicy 

• Zakorzeniona działalność organizacji pozarzą-

dowych działających na rzecz dzielnicy 

• Czytelne dziedzictwo kulturowe, w tym trady-

cje rolnicze (Żuławy) 

• Bogactwo dziedzictwa zieleni parkowo-ogro-

dowej 

• Duży udział gruntów gminnych, w tym nieza-

budowanych 

• Bliskość i dostępność przedszkoli, szkół, 

ośrodka zdrowia oraz sklepów w dzielnicy 

• Dość dobre pokrycie siecią usług społecznych 

– szkoły, przedszkola, instytucje pomocowe 

• Stygmatyzacja dzielnicy, zły wizerunek dzielnicy 

• Wysoki poziom bezrobocia 

• Brak bezkolizyjnych przejazdów przez tory kole-

jowe 

• Obciążenie ruchem tranzytowym 

• Nieprzyjazne, niewygodne i niebezpieczne przej-

ścia podziemne pod torami kolejowymi, 

• Niewystarczające połączenia piesze przez Trakt 

św. Wojciecha z niewygodnymi przejściami pie-

szymi w rejonie parku Oruńskiego 

• Brak wygodnego połączenia pomiędzy Orunią 

tak zwaną dolną i górną, 

• Brak efektywnych połączeń komunikacją pu-

bliczną – częstotliwość i zróżnicowanie opcji, 

szczególnie brak wykorzystania linii kolejowej 

przez przedłużenie SKM do Pruszcza Gdańskiego 

• Niska aktywność społeczna w peryferyjnych rejo-

nach Oruni 
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• Położenie na styku głównych arterii, w tym 

ruchu ponadlokalnego 

• Bezrobocie wśród ludzi młody z niskim wykształ-

ceniem, 

Szanse Zagrożenia 

• Integracja 

• Brama do miasta – przestrzenne włączenie w 

granice miasta po wybudowaniu obwodnicy 

południowej 

• Bezpośredni dostęp do wysokiej jakości grun-

tów rolnych 

• Historyczne dziedzictwo kultowe, w tym tra-

dycje rolnicze i rzemieślnicze  

• Wykorzystanie przystanku kolejowego  

• Dostęp wodny do otwartych wód poprzez ka-

nały i rzeki 

• Promocja dzielnicy wśród innych mieszkań-

ców Gdańska 

• Realizacja rynku warzywnego w oparciu o lo-

kalnych producentów 

• Dalsze lokowanie na terenie dzielnicy mieszkań 

socjalnych i interwencyjnych – umacniających zły 

wizerunek dzielnicy  

• Stosunkowo niskie nakłady na poprawę jakości 

przestrzeni publicznych  

• Stagnacja rozwoju gospodarczego 

• Bariery tranzytowe trudne do pokonania – Trakt 

św. Wojciecha, tory 

• Niskie poziom porycia planami miejscowymi 

• Rozwój korytarzy transportowych w tym rozbu-

dowa linii kolejowej wobec nierozwiązanych pro-

blemów połączeń bezkolizyjnych 

6.4.3 Obraz oczekiwanych zmian 

W trakcie warsztatów z mieszkańcami wypracowano obraz oczekiwanych przez nich efektów 

zmian podobszaru: 

Orunia po przeprowadzeniu rewitalizacji zyska wizerunek atrakcyjnego i przyjaznego miejsca do 

życia. Bedzie to łącznik pomiędzy intensywnym życiem miejskim a podmiejskim, opartym na tradycji Żu-

ław i miast-ogrodów. 

Zaradność mieszkańców Oruni skierowana jest ku budowaniu silnej lokalnej społeczności, rodziny 

potrafią rozwiązywać swoje problemy i zapobiegać nowym dzięki wsparciu asystentów i organizacji po-

zarządowych. Dzieci z Oruni osiągają dobre wyniki w nauce, ambitnie patrzą w przyszłość. Lokalny pa-

triotyzm młodzieży przekłada się na dbanie o wspólną przestrzeń i poprawę poczucia bezpieczeństwa. 

Zjawisko bezrobocia ograniczone jest do minimum, także w grupie młodych rodziców, szczególnie mam, 

które nie przerywają karier zawodowych po urodzeniu dzieci. Seniorzy spotykają się na zajęciach 

w domu sąsiedzkim i aktywnie spędzają czas w parku Oruńskim. 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wspierany jest ekonomią społeczną. Unikalny potencjał rolni-

czo-ogrodniczy rozwinął na Oruni rynek produktów lokalnych, dzięki czemu dzielnica stała się zapleczem 

warzywno-owocowym i kwiatowym Gdańska. 

Park Oruński, Rynek Oruński, Park Schopenhauera, skwery, ścieżki rowerowe i trasy kajakowe 

sprawiły, że Orunia jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla deweloperów. Nowe inwestycje 

sprzyjają rozwojowi usług, pobudzony jest rynek nieruchomości. Na Oruni nie ma już pustostanów, wy-

remontowane kamienice i domy podkreślają dziedzictwo kulturowe dzielnicy. 

Najbardziej odczuwalną zmianą jest przebudowa przejść przez tory kolejowe i ułatwienie przejścia 

pieszego i rowerowego pomiędzy dolnym i górnym tarasem. Równe chodniki i obniżone krawężniki nie 

tworzą już barier dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z dziećmi. 
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7. Kompleksowa wizja, cele i kierunki działań rewitalizacji 

Każdy z podobszarów rewitalizacji wyróżnia się indywidualnym charakterem, specyficznym ge-

nius loci, dającym mieszkańcom poczucie tożsamości i wspólnoty. Wizja obszaru rewitalizacji 

określona w GPR obejmuje około dziesięcioletnią perspektywę. Określony w wizji stan po prze-

prowadzeniu rewitalizacji odpowiada na kluczowe obszary problemowe określone ustawowo 

jak i na potrzeby mieszkańców poszczególnych podobszarów. 

 

7.1 Wizja 

 

 

 

Kompleksowo prowadzone działania przyczyniły się do poprawy sytua-

cji w sferach społecznej, przestrzennej i gospodarczej dzięki czemu poprawia 

się jakość życia mieszkańców poszczególnych podobszarów rewitalizacji.  

 

Programy aktywizacji zawodowej i inicjatywy społeczne ograniczyły zjawisko 

wykluczenia społecznego przez co zmniejszyły się dysproporcje społeczne pomię-

dzy mieszkańcami obszaru rewitalizacji a pozostałym obszarem miasta. Aktywność 

mieszkańców obszaru rewitalizacji skierowana jest ku budowaniu silnej lokalnej 

społeczności zaangażowanej obywatelsko. Dostosowanie usług społecznych do 

konkretnych potrzeb przyczyniło się do efektywniejszego wsparcia, czego skutkiem 

jest zmniejszenie uzależnienia od pomocy instytucjonalnej. 

 

Większa wrażliwość i zaangażowanie społeczne w procesie projektowania 

zmian przełożyło się na dbanie o wspólną przestrzeń i poprawę poczucia bezpie-

czeństwa. Mieszkańcy chętnie i wspólnie spędzają czas w przestrzeni publicznej. 

Poprzez właściwe zagospodarowanie terenów poprawiło się funkcjonowanie tere-

nów w strukturze dzielnic jak i miasta. Zrewaloryzowane parki i skwery, wyremon-

towane chodniki i ulice poprawiły jakość przestrzeni publicznej. Odnowione bu-

dynki podkreślają i eksponują dziedzictwo kulturowe atrakcyjne dla mieszkańców 

i turystów. Zadbane przestrzenie publiczne sprzyjają integracji mieszkańców i oży-

wieniu gospodarczemu. 

 

Dzięki rewaloryzacjom i remontom w kwartałach i zespołach zabudowy 

mieszkaniowej poprawiła się jakość życia mieszkańców. Ograniczono zjawisko ni-

skiej emisji poprzez poprawę dostępu do systemowego zaopatrzenia w ciepło 

i przeprowadzone modernizacje. 

Poprawa wizerunku i funkcjonowania obszarów przyczyniła się do wzrostu 

wartości nieruchomości i większego zainteresowania inwestorskiego i gospodar-

czego. 
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7.2 Cel główny 

Cel główny wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych popartych szeregiem 

analiz. Cel główny procesu rewitalizacji jest spójny z celami stawianymi w programach opera-

cyjnych miasta Gdańska i w dokumentach wyższego rzędu. Postawiony cel główny uwzględnia 

dobrą sytuację gospodarczą miasta i dotychczasowe doświadczenia rewitalizacji. 

 

Celem głównym działań rewitalizacyjnych jest: 

wysoka spójność społeczna i przestrzenna,  

poprawa wizerunku i ożywienie gospodarcze obszarów. 

Spójność społeczna – dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców 

i zmniejszenie nierówności społecznych. 

Spójność przestrzenno – funkcjonalna i poprawa wizerunku – poprawa inte-

gralności przestrzennej i działanie na rzecz wykreowania pozytywnego wyobraże-

nia o obszarze.  

Wysokiej jakości środowisko –poprawa stanu środowiska zamieszkania i po-

prawa dostępności do publicznych terenów rekreacyjnych. 

Ożywienie gospodarcze – podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zwięk-

szenie zainteresowania podobszarami wśród mieszkańców Gdańska i inwestorów 

zewnętrznych. 

Wysoka jakość zamieszkania – sukcesywna poprawa stanu technicznego bu-

dynków mieszkalnych i usług społecznych służąca poprawie jakości życia. 
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Ryc. 7.1 Hierarchia celow 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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7.3 Cele operacyjne i kierunki działań 

1. Spójność społeczna 

Cele operacyjne Podstawowe kierunki działań 

1.1. Zmniejszenie liczby osób zależnych od 

pomocy społecznej, w tym osób bezro-

botnych i rodzin nieprawidłowo realizu-

jących funkcję opiekuńczo - wychowaw-

czą 

• promocja oferty kompleksowej pomocy skierowanej do osób jej potrzebujących, w tym 

w szczególności dzieci i młodzieży a także aktywizacja seniorów, 

• wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu tak, aby rozwinęły i wzmocniły swoją 

aktywność i samodzielność życiową, 

• tworzenie warunków dla podnoszenia kompetencji przy wsparciu psychologicznym 

w celu przełamywania biernej postawy zawodowej, 

• realizacja kursów i szkoleń zawodowych i promocja aktywnej postawy zawodowej, 

w szczególności młodych rodziców i osób w wieku produkcyjnym, 

1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

poprawa dostępności do kultury i 

sportu 

• organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pozwalających rozwinąć indywidulane 

kompetencje, 

• powiązanie zajęć pozalekcyjnych z pierwszym ukierunkowaniem i sprofilowaniem zawodo-

wym wraz ze wsparciem na dalszych etapach edukacji, 

• promocja uczestnictwa w kulturze i w sporcie w sposób międzypokoleniowy, 

• budowa nowych i modernizacja istniejących  miejsc spędzania czasu w sposób aktywny, 

1.3. Podniesienie poziomu poczucia bezpie-

czeństwa wśród mieszkańców dzielnicy 

• wzmacnianie istniejących i budowanie nowych relacji sąsiedzkich jako jednego z największych 

potencjałów każdego z podobszarów rewitalizacji, 

• zaangażowanie mieszkańców w proces projektowy dotyczących zmiany w zagospodarowaniu 

i integracji wokół wspólnych spraw, uświadamianie społecznej odpowiedzialności, 

• modernizacja przestrzeni publicznych, w tym wyposażenie ulic w oświetlenie lub monitoring 

wizyjny, 

1.4. Zwiększenie zaangażowania mieszkań-

ców w pracę na rzecz poprawy swojego 

najbliższego otoczenia 

• wspieranie lokalnych organizacji i nieformalnych grup sąsiedzkich przy realizacji przedsię-

wzięć podwórkowych, lokalnych wydarzeń, pikników, festynów, 

• prowadzenie dialogu obywatelskiego, upowszechnianie konsultacji społecznych, włączenia w 

proces współdecydowania o miejscu zamieszkania, 

• włączenie mieszkańców w sprawy lokalne, w tym w szczególności w procesy i decyzje zwią-

zane z rewitalizacją, 
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2. Spójność przestrzenno – funkcjonalna i poprawa wizerunku 

Cele operacyjne Podstawowe kierunki działań 

2.1. Poprawa integralności przestrzennej i 

wizerunku podobszaru z wykorzysta-

niem walorów lokalnych 

• realizacja kierunków rozwoju przestrzennego zawartych w studium, w tym realizacji nowych po-

łączeń drogowych ułatwiających transport i komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, 

• likwidacja barier rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania podobszarów, 

• integrowanie remontów i inwestycji budowalnych tak, aby modernizacji ulegały całe kwartały za-

budowy, w tym podwórka jako przestrzenie sąsiedzkie,  

• remonty i przebudowy przestrzeni publicznych a także terenów wokół budynków mieszkanio-

wych, w tym podwórek w zespołach zabudowy 

2.2. Zwiększenie dostępności usług spo-

łecznych 

• remonty i przebudowy a także doposażenie obiektów usług społecznych ukierunkowane na pod-

niesienie liczby osób z nich korzystających,  

• budowa nowych budynków na potrzeby realizacji usług społecznych 

• zindywidualizowanie i sprofilowanie świadczonych usług społecznych, w tym w szczególności dla 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, 

2.3. Poprawa jakości przestrzeni publicz-

nych 

• systematyczne przekształcanie obszaru tak, aby uzyskać powszechnie dostępny i spójny system 

przestrzeni publicznych na wysokim poziomie estetycznym, 

• rewaloryzacja terenów zieleni publicznej i tworzenie nowych miejsc rekreacji i integracji. 

 

3. Wysokiej jakości środowisko 

Cele operacyjne Podstawowe kierunki działań 

3.1. Poprawa efektywności energetycznej 

budynków i ograniczenie niskich emisji 

 

• promowanie i wspieranie remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych, zarówno komunalnych jak i wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, 

• objecie programami termomodernizacji obiektów usług społecznych w szczególności placówek 

edukacyjnych, 

• promocja i wspieranie w procesie wymiany źródeł ciepła z indywidualnych na systemowe, 

3.2. Poprawa dostępności do terenów zie-

leni urządzonej 

• stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców jak najbliżej miejsca zamiesz-

kania, 

• rozszerzenie oferty i wyposażenia terenów rekreacyjnych dla różnych odbiorców, 

• rewaloryzacje terenów zgodnie z zasadą projektowana uniwersalnego, 
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4. Ożywienie gospodarcze 

Cele operacyjne Podstawowe kierunki działań 

4.1. Ożywienie lokalnej przedsiębiorczości 

 

• zachęcanie mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej, 

• promocję podobszarów jako miejsc, w których warto inwestować, 

• systematyczne remonty lokali użytkowych służące poprawie wizerunku i działań ukierunkowa-

nych na ożywienie gospodarcze podobszarów, 

4.2. Zwiększenie zatrudnienia wśród osób 

długotrwale bezrobotnych w szczegól-

ności niepracującej młodzieży i kobiet 

 

• realizacja kursów podnoszenia kompetencji zawodowych dla osób długotrwale bezrobotnych, z 

niepełnosprawnościami oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych poprzez cykle szkoleń 

podnoszących kwalifikacje 

• wdrażanie aktywnej integracji ukierunkowanej na budowanie i podtrzymanie zdolności do świad-

czenia pracy i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy przez osoby młode i powracające na ry-

nek pracy, 

• wdrażanie usług zdrowotnych dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, umożliwiających powrót na 

rynek pracy, 

 

5. Wysoka jakość zamieszkania 

Cele operacyjne Podstawowe kierunki działań 

5.1. Poprawa stanu technicznego budyn-

ków usług społecznych 
• remonty istniejących miejsc świadczenia usług społecznych, 

5.2. Poprawa warunków mieszkaniowych 

w budynkach wielorodzinnych 

• wsparcie remontów części wspólnych w budynkach komunalnych i wspólnotowych, 

• modernizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 
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8. Działania rewitalizacyjne podstawowe i wybrane uzupełniające 

Działania rewitalizacyjne zawarte w GPR przedstawione są w podrozdziałach dotyczących 

każdego z podobszarów w podziale na podstawowe i uzupełniające. Oznaczenia cyfrowe i literowe 

odpowiadają przestrzennemu rozmieszczeniu na załącznikach graficznych przestawiających pod-

stawowe kierunki zmian funkcjonalno - przestrzennych dla poszczególnych podobszarów. 

8.1 Podobszar Biskupia Górka/ Stary Chełm 

Przedsięwzięcia podstawowe 

 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Miejsca wsparcia i zajęcia usprawniające dla osób nie-

samodzielnych: Centrum Wsparcia Seniora 

LOKALIZACJA ul. Biskupia 4 

CZAS REALIZACJI 2019–2021 

CHARAKTERYSTYKA Realizacja zadania ma na celu wsparcie osób starszych, w tym niesamo-

dzielnych. Będzie dążyła do podtrzymania kondycji psychicznej, ruchowej i 

manualnej. Prowadzona będzie grupa wsparcia i treningi pamięci. Wszyst-

kie zajęcia uwzględniać będą indywidualne możliwości i predyspozycje 

uczestników, będą prowadzone w grupach nie większych niż 10 osób. 

Wsparcie psychologiczne przeznaczone będzie zarówno dla osób niesa-

modzielnych, jak i ich opiekunów. W ramach wsparcia przewidziane są 

konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe, pogadanki, dotyczące m.in. ra-

dzenia sobie ze stratą najbliższych osób, utratą sprawności, trudności i 

problemów, z jakimi mogą się spotkać, opiekując się osobą cierpiącą na 

zaburzenia pamięci. 

Grupa docelowa:  

Osoby starsze– niesamodzielne, w wieku powyżej 55 lat (oraz ich ro-

dziny/opiekunowie), pochodzące z rodzin wykluczonych społecznie lub za-

grożonych wykluczeniem społecznym. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Łączny koszt 200 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Umożliwienie pobytu osobom niesamodzielnym pod opieką animatora i 

zaspokajanie ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjo-

nowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym, a także dą-

żenie do poprawy stanu psychofizycznego.  

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem 

REZULTATU Utworzenia miejsca świadczenia 

usług społecznych dla seniorów 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partne-

rów projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 -  Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w 

tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących 

funkcję opiekuńczo - wychowawczą 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wycho-

wawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny 

LOKALIZACJA ul. Styp-Rekowskiego 16 

CZAS REALIZACJI 2020–2022 
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CHARAKTERYSTYKA Realizacja zadania ma na celu wsparcie rodzin w procesie wychowawczym. 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji 

z psychoterapeutą. Dostępna będzie także psychoterapia grupowa dla 

młodych osób z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Przewidziane są m.in. konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, tera-

peutów uzależnień, diagnozowanie zaburzeń psychicznych, wsparcie 

uczestników w pokonywaniu własnych barier społecznych, wsparcie dla 

osób z rodzin przemocowych, alkoholowych.   

Podczas treningów umiejętności społecznych kształtowane będą umiejęt-

ności komunikacyjne, współpraca w grupie i rodzinie, rozwiązywanie kon-

fliktów, radzenie sobie z emocjami oraz modyfikowanie zachowań na bar-

dziej aprobowane społecznie. Treningi będą ukierunkowane na wzmocnie-

nie integracji rodziny, przygotowanie do aktywności zawodowej oraz spo-

łecznej osób, które mają problem w utrzymaniu stałych relacji zarówno ro-

dzinnych, społecznych, jak i zawodowych.  

Grupa docelowa:  

Osoby w wieku 16-26 lat (młodzież i młodzi dorośli) pochodzące z rodzin 

wieloproblemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz proble-

mami opiekuńczo – wychowawczymi, w szczególności rodziny młodych do-

rosłych/ młodocianych rodziców, którzy nie są odseparowani jeszcze od 

swojej rodziny pochodzenia. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Łączny koszt około 400 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Nabycie przez uczestników kompetencji i umiejętności pozwalających na 

prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, wypełnianie przez rodzinę prawi-

dłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmacniające kompeten-

cje uczestnika w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie.  

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wspar-

ciem 

REZULTATU Utworzenie miejsca świadczenia 

usług społecznych dla rodzin 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły part-

nerów projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 - Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w 

tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących 

funkcję opiekuńczo – wychowawczą 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności 

do kultury i sportu 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

4.2-  Zwiększenie zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobot-

nych w szczególności niepracującej młodzieży i kobiet 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3. Remont i adaptacja lokalu w celu prowadzenia działań 

społecznych (z powiększeniem lokalu) 

LOKALIZACJA ul. Biskupia 4 

CZAS REALIZACJI 2018-2019 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remonto-

wych i wyposażeniu lokalu w celu wykorzystania go na potrzeby prowadze-

nia działań społecznych. 

Miejsce jest ważnym punktem dla mieszkańców Biskupiej Górki. Zagospo-

darowanie terenu umożliwi organizację zajęć plenerowych, które będą 

sprzyjały integracji mieszkańców. W lokalu będą prowadzone działania 
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z zakresu usług społecznych. Będzie również komplementarnie wykorzy-

stywany przy realizacji innych projektów społecznych finansowanych ze 

środków miejskich, krajowych, europejskich. 

Powierzchnia użytkowa obiektu – około 60 m2 (+75 m2 powiększenie lo-

kalu) 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 950 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Wyremontowany lokal będzie miejscem animacji społeczności lokalnej w 

tym osób starszych. Długofalowo przyczyni się to do zmniejszenia liczby 

osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych obiektów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z 

obiektu w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 -  Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4. Remont i adaptacja lokalu w celu prowadzenia działań 

społecznych 

LOKALIZACJA ul. Styp-Rekowskiego 16  

CZAS REALIZACJI 2018-2020 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remonto-

wych i wyposażeniu lokalu w celu wykorzystania go na potrzeby prowadze-

nia działań społecznych. 

W wyremontowanym budynku prowadzone będą  działania skierowane do 

grupy osób ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez 

wparcie, poradnictwo, szkolenia, treningi umiejętności personalnych i mo-

tywowanie do podejmowania działań. Rozpocznie działalność „dom są-

siedzki”, w którym będą prowadzone działania z zakresu integracji i akty-

wizacji lokalnej, znajdzie swoje miejsce również siedziba Rady Dzielnicy 

Chełm. 

Dom sąsiedzki prowadzony będzie przez organizację pozarządową wyło-

nioną w konkursie. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 4 500 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Utworzenie miejsca działalności domu sąsiedzkiego, gdzie realizowane 

będą różnorodne formy wsparcia rodzin, aktywizacji społecznej, opieki nad 

dziećmi i pracy z młodzieżą. Wyremontowany lokal będzie miejscem ani-

macji społeczności lokalnej. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych obiektów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z 

obiektu w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 -  Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

5. Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną 
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LOKALIZACJA Biskupia Górka ulice: Biskupia, Na Stoku, Salwator, Zaroślak, 

Górka 

CZAS REALIZACJI 2018-2022 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa ulic/fragmentów ul. Biskupiej ul. Na Stoku, ul. Salwator, 

ul. Górka, ul. Zaroślak  

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 17 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Realizacja zadania wpłynie na estetykę przestrzeni i dzielnicy, poprawi jej 

wizerunek. Zapotrzebowanie na realizację projektu wynika z wniosków z 

konsultacji społecznych. Częstym wnioskiem była konieczność moderni-

zacji infrastruktury drogowej, zwłaszcza ciągów pieszych. Projekt wpłynie 

na podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę 

stanu infrastruktury drogowo-technicznej, dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i likwidacji barier architektonicznych. Dodatkowo in-

stalacja monitoringu miejskiego i modernizacja systemu oświetlenia 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym obszarze. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Długość przebudowanych dróg - 

km  

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6. Modernizacja elementów budynków mieszkalnych 

wraz z otoczeniem 

LOKALIZACJA Biskupia Górka/ Stary Chełm 

CZAS REALIZACJI 2018-2023 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa elementów wielorodzinnych budynków mieszkalnych wspól-

notowych i komunalnych. Prace będą wykonywane w zależności od po-

trzeb konkretnych budynków wspólnot mieszkaniowych i mogą objąć re-

mont: izolacji fundamentów, elewacji budynku, dachu i jego elementów, 

klatki schodowej, zagospodarowanie terenów podwórek. Przewiduje się 

wykonanie kompleksowego remontu budynków komunalnych i zagospo-

darowanie podwórek. 

Wspólnoty mieszkaniowe wyłoniono zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

PODMIOT REALIZUJĄCY 1. Gdańskie Nieruchomości 

2. Wspólnoty mieszkaniowe 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 15 600 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zapotrzebowanie na realizację projektu wynika z wniosków z konsultacji 

społecznych. Projekt wpłynie na podniesienie jakości i warunków życia 

mieszkańców poprzez poprawę i modernizację stanu technicznego budyn-

ków położonych na obszarze rewitalizacji. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba budynków objętych remon-

tami 
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REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkal-

nych i ograniczenie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

7. Zagospodarowanie terenów jako przestrzeni publicz-

nej i zieleni urządzonej 

LOKALIZACJA Teren pomiędzy ul Biskupia i Pohulanka, sąsiadujący z obsza-

rem należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 

CZAS REALIZACJI 2018-2022 

CHARAKTERYSTYKA Zapotrzebowanie na realizację projektu wynika z konsultacji społecznych. 

Wykorzystanie potencjału tego terenu było jednym z najczęstszych wnio-

sków podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych na terenie Bi-

skupiej Górki. Zagospodarowanie terenu poprawi również wizerunek ob-

szaru oraz zachęci gdańszczan z innych dzielnic do odwiedzenia. Urzą-

dzona przestrzeń będzie wykorzystywana komplementarnie w ramach 

animacji lokalnej społeczności. Zagospodarowanie terenu będzie wyni-

kiem przeprowadzonego konkursu architektoniczno-urbanistycznego. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 2 050 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Przystosowanie do funkcji parkowych i rekreacyjnych terenu  

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanie  placu 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

8. Zagospodarowanie terenów jako przestrzeni publicz-

nej i zieleni urządzonej 

LOKALIZACJA Teren w kwartale ulic Odrzańska, Styp-Rekowskiego i Wronki 

CZAS REALIZACJI 2018-2022 

CHARAKTERYSTYKA Głównym powodem rekomendowania wykorzystania tej przestrzeni jest 

wyraźnie zasygnalizowana potrzeba mieszkańców do posiadania przyjaz-

nej przestrzeni publicznej, przeznaczonej do aktywnego spędzania wol-

nego czasu. Organizowanie wydarzeń będzie aktywizować lokalną społecz-

ność, z uwzględnieniem wszystkich grup społecznych, co dodatkowo przy-

czyni się do zwiększenia poziomu integracji społecznej. Zagospodarowanie 



 

72 

 

terenu poprawi również wizerunek obszaru oraz zachęci gdańszczan z in-

nych dzielnic do odwiedzenia. Urządzona przestrzeń będzie wykorzysty-

wana komplementarnie w ramach animacji lokalnej społeczności. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 1 060 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Kompleksowe zagospodarowanie terenu jako miejsca przyjaznego miesz-

kańcom. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanie  placu 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

9. Animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w 

ramach integracji mieszkańców 

LOKALIZACJA Biskupia Górka/ Stary Chełm 

CZAS REALIZACJI 2018-2022 

CHARAKTERYSTYKA 
Projekt zakłada działania w przestrzeniach dzielnicy wypracowane przez 

mieszkańców i wzmacniające lokalny charakter obszaru. Będą to działania 

związane z zagospodarowaniem terenu lub tworzeniem instalacji arty-

stycznych w przestrzeni, lub innych trwałych efektów. Promowane będą 

działania wynikające z inicjatywy mieszkańców i przez nich realizowane. 

Zadanie będzie realizowane w formie zlecenia zadań własnych Gminy na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt przyczyni się do promocji oddolnych inicjatyw społecznych i wpły-

nie na integrację mieszkańców dzielnicy. Wpłynie również na podniesienie 

poczucia tożsamości lokalnej i wzmocnienie charakteru artystyczno-kultu-

ralnego obszaru. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 440 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej, w 

tym w sprawy związane ze zmianą swojego najbliższego otoczenia, po-

przez animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach in-

tegracji mieszkańców. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób uczestniczących w ani-

macjach 

REZULTATU Liczba zagospodarowanych po-

dwórek 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partne-

rów projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 
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Przedsięwzięcia uzupełniające 

 

 

1.4 -  Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz zmiany 

swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

A. Budżet Obywatelski 2017 - Biskupia Górka - miejska 

przestrzeń rekreacyjna 

LOKALIZACJA Wzdłuż ulicy Salwator 

CHARAKTERYSTYKA Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Parku Salwator 

obejmie: 

– wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla 

służb komunalnych połączonych z nawierzchnią ul. Salwator 

– budowę stanowisk siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych 

wraz z urządzeniami siłowymi i sportowymi 

– wykonanie balustrad na koronie istniejącego muru oporowego i scho-

dów terenowych 

– wyposażenie terenu w parkowe elementy małej architektury. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

SZACUNKOWY KOSZT 654 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.4 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz zmiany 

swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

B. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Bisku-

piej Górki 

LOKALIZACJA pomiędzy ul. Biskupią a ul. Na Stoku od budynku ul. Biskupia 25 

do 24a; ul. Biskupia 24a do ul. Na Stoku 14; powyżej budynku  

Na Stoku 3 ABCD i powyżej budynków Biskupia 17 - 21 

CHARAKTERYSTYKA W obrębie Inwestycji wydzielono 5 niezależnych etapów realizacyjnych, 

których zakres obejmuje wykonanie zabezpieczeń przeciwosuwisko-

wych dla 6 osuwisk: 

Etap I - zabezpieczenie osuwiska nr 28163 (52) o pow. 0,03 ha  

Etap II - zabezpieczenie osuwiska nr 28138 (53) o pow. 0,47 ha  

Etap III - zabezpieczenie osuwiska nr 28146 (54) o pow. 0,13 ha  

- zabezpieczenie osuwiska nr 28156 (55) o pow. 0,06 ha 

Etap IV - zabezpieczenie osuwiska nr 28157 (56) o pow. 0,11 ha  

Etap V - zabezpieczenie osuwiska nr 28158 (61) o pow. 0,19 ha 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

SZACUNKOWY KOSZT 10 635 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

C. Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpę 

przy ul. Biskupiej 

LOKALIZACJA naprzeciw budynku Biskupia 20 dz. 17/4 obr. 080 

CHARAKTERYSTYKA Naprawa muru obejmuje: 

- wykonanie muru oporowego przy jezdni ul. Biskupiej 
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- wykonanie muru oporowego przy budynku ul. Na Stoku 11 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Zarząd Dróg i Zieleni  

SZACUNKOWY KOSZT 400 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

D. G-1 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiek-

tów oświatowych i sportowych 

LOKALIZACJA Szkoła Podstawowa nr 47 - ul. Reformacka 18;  

Szkoła Podstawowa nr 21 -  ul. Na Stoku 43 

CHARAKTERYSTYKA Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18  modernizacja obejmuje: 

docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów nad łącznikiem oraz 

salą gimnastyczną, nad ostatnią kondygnacją, nad nieogrzewaną czę-

ścią piwnicy, wymiana okien, drzwi, modernizacja instalacji c.o., w tym 

m.in. montaż nowych grzejników, docieplenie podłóg na gruncie, mo-

dernizacja instalacji c.w.u. 

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 42 modernizacja obejmuje: do-

cieplenie stropodachu wentylowanego, podłogi w piwnicy, docieplenie 

stropu nad piwnicą, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian 

zewnętrznych przy gruncie, modernizacja instalacji c.o., w tym m.in. 

montaż nowych grzejników, modernizacja instalacji c.w.u. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 218 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograni-

czenie niskich emisji 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

E. Program Priorytetowy KAWKA - Termomodernizacje bu-

dynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA 

LOKALIZACJA Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27; Rogaczewskiego 45; 

Salwator 7 

CHARAKTERYSTYKA Wymiana sposobu ogrzewania w zasobach komunalnych miasta Gdań-

ska.  Przyłączenie  budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości 

SZACUNKOWY KOSZT 1 616 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków i ogranicze-

nie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

F. Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej 

LOKALIZACJA Szkoła Podstawowa nr 47 - ul. Reformacka 18;  

Szkoła Podstawowa nr 21 -  ul. Na Stoku 43 

CHARAKTERYSTYKA Prace modernizacyjne mają za zadanie podnieść komfort użytkowania 

placówek, ale także znacznie obniżyć koszt ich utrzymania. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 876 000 PLN 
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REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do kul-

tury i sportu 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

G. Program budowy nowego oświetlenia miasta Gdańska - 

"Jaśniejszy Gdańsk" Budowa nowego oświetlenia. 

LOKALIZACJA ul. Pohulanka 

CHARAKTERYSTYKA Program obejmuje oświetlenie zamieszkałych ulic w Gdańsku. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 412 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.3 – podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 
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8.2 Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście 

 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

1. Rozwój istniejącej placówki wsparcia dziennego: utwo-

rzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie zakresu 

LOKALIZACJA ul. Królikarnia 13 

CZAS REALIZACJI 2020–2021 

CHARAKTERYSTYKA Prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla osób w wieku 11–

18 lat (oraz ich opiekunów) pochodzących z rodzin wykluczonych społecz-

nie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieprawidłowo realizują-

cych funkcję opiekuńczo-wychowawczą. 

Zajęcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. W ra-

mach działania placówki wsparcia dziennego, uczestnicy będą mieli moż-

liwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem i/lub co-

achem – w celu pracy nad osiąganiem własnych celów. Osoby wspiera-

jące będą pomagały uczestnikom w m.in. w rozwiązywaniu problemów 

rodzinnych, wynikających z wieku rozwojowego, w sytuacjach konflikto-

wych itp. Wsparcie ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych, 

radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, przygotowanie do aktywności 

społecznej i zawodowej.  

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Łączny koszt 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększenie liczby osób korzystających z usług społecznych, zapobieganie 

wykluczeniu i ubóstwu. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem  

REZULTATU Utworzenie miejsca świadczenia 

usług społecznych  

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partnerów 

projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 -  Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w tym 

osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących funkcję opiekuń-

czo - wychowawczą 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

2. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wycho-

wawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny 

LOKALIZACJA ul. Radna 3/2 

CZAS REALIZACJI 2019–2021 

CHARAKTERYSTYKA Działanie przeznaczone będzie dla osób w wieku 16–26 lat (oraz członków 

ich rodzin) pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym, nieprawidłowo realizujących funkcję 

opiekuńczo-wychowawczą we własnych rodzinach założonych w mło-

dym/młodocianym wieku; osób przynajmniej częściowo pozostających na 

utrzymaniu rodziców.  

Uczestnik otrzyma wsparcie specjalistyczne dopasowane do jego potrzeb 

– m.in. konsultacje terapeutyczne, psychologiczne, psychiatryczne, tera-

peutów uzależnień, diagnozowanie zaburzeń psychicznych, treningi umie-

jętności społecznych, wsparcie uczestników w pokonywaniu własnych ba-

rier społecznych, wsparcie dla osób z rodzin przemocowych, alkoholo-

wych.  

Celem działań będzie wzmocnienie integracji rodziny, przygotowanie do 

aktywności zawodowej oraz społecznej osób, które mają problem w 
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utrzymaniu stałych relacji zarówno rodzinnych, społecznych, jak i zawo-

dowych. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Łączny koszt 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększenie liczby osób korzystających z usług społecznych, zapobieganie 

wykluczeniu i ubóstwu. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem (os.)  

REZULTATU Utworzenie miejsca świadczenia 

usług społecznych  

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partnerów 

projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 -  Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w tym 

osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących funkcję opiekuń-

czo - wychowawczą 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

3. Adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z 

przeznaczeniem na prowadzenie Placówki Wsparcia 

Dziennego 

LOKALIZACJA ul. Królikarnia 13 

CZAS REALIZACJI 2018–2021 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac adaptacyjno-remonto-

wych istniejącego obiektu wraz z wyposażeniem lokalu w celu dostosowa-

nia go do potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych 

oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz 

ich opiekunów. Zagospodarowany również będzie teren w sąsiedztwie 

budynku (dz. nr 287 obr. 100) oraz wyposażony w małą architekturę, nie-

wielki podest na cele zajęć i wydarzeń w ramach funkcjonowania pla-

cówki, widownię, oświetlenie, niezbędne media a także urządzenie 

ogrodu społecznego.  

Lokalizacja: ul. Królikarnia 13 w Gdańsku (obr. 100, dz.nr. 290, 289 oraz 

287). 

Powierzchnia użytkowa obiektu – około 400 m2 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt ok. 1 900 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych obiektów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z obiektu w 

ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 -  Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

4. Modernizacja i adaptacja lokalu przeznaczonego na Cen-

trum Wsparcia i Terapii Rodziny 

LOKALIZACJA ul. Radna 3/2 

CZAS REALIZACJI 2018–2019 
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CHARAKTERYSTYKA Przeprowadzenie kompleksowego remontu i wyposażenia lokalu w celu 

wykorzystania go na potrzeby prowadzenia zróżnicowanej działalności 

społecznej, skoncentrowanej na programie wsparcia rodzin. Ze względu 

na dostosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych, lokal zostanie wy-

posażony w dodatkowe wejście z platformą dla niepełnosprawnych od 

strony podwórza. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 570 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych obiektów. 

REZULTATU Liczba osób korzystających z obiektu w 

ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 -  Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

5. Zagospodarowanie Placu Wałowego wraz z przebu-

dową dróg i infrastruktury podziemnej 

LOKALIZACJA Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście,   

CZAS REALIZACJI 2018–2021 

CHARAKTERYSTYKA W ramach zadania zrealizowana zostanie rewaloryzacja i przebudowa 

przestrzeni publicznej obszaru parku Placu Wałowego, placu przed bu-

dynkiem Urzędu Marszałkowskiego oraz obszaru ulic Pod Zrębem, Plac 

Wałowy, Dolna Brama, fragmentu Augustyńskiego oraz Żabi Kruk w tym 

m.in. modernizacja zdegradowanej. Zagospodarowanie terenu będzie 

wynikało z konkursu architektoniczno-urbanistycznego. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 8 700 000,00 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Poprawa estetyki i wizerunku przestrzeni dzielnicy, poprawa, bezpieczeń-

stwa 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanie  placu 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków ży-

cia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z wy-

korzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

6. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z ba-

stionami 

LOKALIZACJA Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście,   

CZAS REALIZACJI 2018–2022 
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CHARAKTERYSTYKA W ramach zadania planowane jest kompleksowe zagospodarowanie te-

renu Opływu Motławy wraz z bastionami jako wyjątkowego terenu o war-

tościach historycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych, w tym przebu-

dowa promenady, wyposażenie w małą architekturę, utworzenie punktu 

widokowego itp. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 3 500 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Poprawa estetyki i wizerunku przestrzeni dzielnicy, poprawa, bezpieczeń-

stwa 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanie przestrzeni pu-

blicznej 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków ży-

cia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z wy-

korzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

7. Modernizacja elementów budynków mieszkalnych 

wraz z otoczeniem 

LOKALIZACJA Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście,   

CZAS REALIZACJI 2018–2023 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa elementów wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkal-

nych. Prace będą wykonywane w zależności od potrzeb konkretnych bu-

dynków i mogą objąć remont: izolacji fundamentów, elewacji budynku, 

dachu i jego elementów, klatki schodowej. Wspólnoty mieszkaniowe wy-

łoniono zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach reali-

zacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspek-

tywie finansowej 2014–2020. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości, Partnerzy 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 11 200 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę i 

modernizację stanu technicznego budynków położonych na obszarze re-

witalizacji. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba budynków objętych remon-

tami 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków życia 

mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z wy-

korzystaniem walorów lokalnych 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i 

ograniczenie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych 
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TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

8. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury pod-

ziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu 

LOKALIZACJA Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście,   

CZAS REALIZACJI 2018–2022 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polega na kompleksowej przebudowie dróg obejmujące przebu-

dowę infrastruktury drogowej w dwóch kwartałach: 

1) w kwartale ul. Przyokopowej, ul. Polnej i ul. Wierzbowej  

2) w kwartale ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia oraz ul. Re-

duta Dzik, 

w ramach kontynuacji wykonanej inwestycji w latach 2014-2015. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 11 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Poprawa estetyki i wizerunku przestrzeni dzielnicy, poprawa, bezpie-

czeństwa 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Długość przebudowanych dróg - km 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków życia 

mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z wy-

korzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

TYTUŁ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

9. Animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy 

w ramach integracji mieszkańców 

LOKALIZACJA Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście,   

CZAS REALIZACJI 2018–2022 

CHARAKTERYSTYKA Projekt zakłada działania w przestrzeniach dzielnicy wypracowane przez 

mieszkańców i wzmacniające lokalny charakter obszaru. Będą to działa-

nia związane z zagospodarowaniem terenu najbliższego otoczenia 

(wspólnych podwórek) oraz tworzeniem instalacji artystycznych w prze-

strzeni lub innych trwałych efektów. Promowane będą działania wynika-

jące z inicjatywy mieszkańców i przez nich realizowane. 

Zadanie będzie realizowane w formie zlecenia zadań własnych Gminy na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt przyczyni się do promocji oddolnych inicjatyw społecznych i wpły-

nie na integrację mieszkańców dzielnicy. Wpłynie również na wzmocnie-

nie poczucia tożsamości lokalnej i uwydatnienie charakteru artystyczno-

kulturalnego obszaru. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 440 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Integracja mieszkańców oraz uporządkowana przestrzeń sąsiedzka 

zaplanowana i wykonana przy współudziale mieszkańców  

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób uczestniczących w ani-

macjach 

REZULTATU Liczba zagospodarowanych podwó-

rek 
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Przedsięwzięcia uzupełniające 

 

 

 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru, listy obecności 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

1.4 -  Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz zmiany 

swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

A. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo- usługowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława 

LOKALIZACJA Kwartał ulic Kieturakisa, Wróbla, Kurza, Reduta Wyskok 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polega na budowie lub modernizacji budynków 7 mieszkalnych 

(Kieturakisa 8, Kieturakisa 6, Wróbla 23, Szczygla 3/ 4, Szczygla 2, Kurza 

14, Kurza 15/16, 2 budynków usługowych Reduta Wyskok 4/5, Reduta 

Wyskok 6 oraz przebudowę i remont nawierzchni ulicy Szczyglej. Łączna 

liczba nowych mieszkań 163, wartość nowej powierzchni mieszkalnej 

7994 m², wartość powierzchni usługowej 2231 m². 

PODMIOT REALIZUJĄCY Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława 

SZACUNKOWY KOSZT 69 200 000 zł 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1. Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

5.2. Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wielorodzin-

nych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

B. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

mieszkalnych i użytkowych 

LOKALIZACJA Dolne Miasto 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polegać będzie na  kompleksowej modernizacji energetycznej 

12 budynków komunalnych mieszkalnych na Dolnym Mieście tj: ul. 

Dolna 3, 10A, ul. Łąkowa 13, 14, 18, 20, 28, ul. Toruńska 25, 27, ul. Ułań-

ska 11, ul. Wróbla 13, 15. W ramach Projektu zaplanowano zrealizowa-

nie m.in. takich zadań, jak: wykonanie robót dociepleniowych ścian, 

stropów, stropodachów i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwio-

wej zewnętrznej, montaż instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji 

ciepłej wody użytkowej, likwidacja istniejących źródeł ciepła, montaż 

kompaktowego węzła cieplnego, wprowadzenie systemu zarządzania 

energią itp. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości  

SZACUNKOWY KOSZT 38 200 000 zł 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i 

ograniczenie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wielorodzin-

nych 
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NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

C. Program priorytetowy „KAWKA II– ograniczenie niskiej 

emisji na terenie miasta Gdańska” oraz „KAWKA III”- wy-

miana źródła ciepła 

LOKALIZACJA Dolne Miasto, KAWKA II: ul. Chłodna 9, 10, 14, ul. Toruńska 23,  

KAWKA III: ul. Łąkowa 15, ul. Rzeźnicka 43,44,45,46,47B 

CHARAKTERYSTYKA W ramach programu “KAWKA II – ograniczenie niskiej emisji na terenie 

miasta Gdańska”, w latach 2017 - 2018 przeprowadzona została pełna 

termomodernizacja budynków przy ul. Chłodnej 9,10 i 14 oraz Toruń-

skiej 23 obejmująca kompleksowy remont (docieplenie budynków, izo-

lacje pionowe i poziome - red.) i zmianę sposobu ogrzewania w 30 loka-

lach mieszkalnych i dwóch lokalach użytkowych.   

Program „KAWKA III” przewiduje podłączenie budynków do miejskiej 

sieci ciepłowniczej, budowy węzłów i instalacji wewnętrznej c.o. 

Gdańskie Nieruchomości korzystają z dofinansowania ze środków Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości 

SZACUNKOWY KOSZT 16 900 000 zł 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i 

ograniczenie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wielorodzin-

nych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

D. Przystań kajakowa przy ul. Żabi Kruk, przystań kajakowa 

i przenoska przy Opływie Motławy - Kamienna Grodza 

LOKALIZACJA Żabi Kruk, Kamienna Grodza 

CHARAKTERYSTYKA Projekt jest częścią przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie 

Szlaki Kajakowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Po-

morska Podróż na lata 2014-2020. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT ok. 1 150 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2  - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do kul-

tury i sportu  

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

E. BO 2017 - Budowa pomostu na potrzeby sportu i tury-

styki kajakowej oraz sportów wędkarskich 

LOKALIZACJA Dolne Miasto obręb 100, nr dz.170/5, obręb 99 nr dz. 173/2 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polegać będzie na budowie dostępnych dla wszystkich pomo-

stów na Motławie, które  będą mogły być wykorzystywane do różnego 

rodzaju aktywności mieszkańców i turystów.   

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT ok. 60 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.4 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz zmiany 

swojego najbliższego otoczenia  

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 
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2.3 - Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

F. Przebudowa ul. Reduty Dzik II etap  

LOKALIZACJA ul. Reduta Dzik 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polega na modernizacji drogi oraz budowie infrastruktury pod-

ziemnej w ul. Reduta Dzik we wnętrzu kwartału mieszkaniowego.  

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT ok. 1 670 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-

ców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

G. Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej 

LOKALIZACJA Szkoła Podstawowa nr 65 - ul. Śluza 6;  

Szkoła Podstawowa nr 67 -  ul. Żabi Kruk 5 

CHARAKTERYSTYKA Prace modernizacyjne mają za zadanie podnieść komfort użytkowania 

placówek, ale także znacznie obniżyć koszt ich utrzymania. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 1 700 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do kul-

tury i sportu 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

H. Budowa wielopoziomowego parkingu  

LOKALIZACJA ul. Okopowa 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie jest częścią przedsięwzięcia budowy wiaduktu „Biskupia 

Górka”. Ogólnodostępny parking kubaturowy powstanie na miejscu 

dawnego parkingu terenowego w okolicy Urzędu Wojewódzkiego. Bu-

dowa parkingu pozwoli na uporządkowanie sytuacji parkingowej w oko-

licy Placu Wałowego. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT ok. 31 000 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

I. Program priorytetowy „KAWKA II– ograniczenie niskiej 

emisji na terenie miasta Gdańska” oraz „KAWKA III”- wy-

miana źródła ciepła 

LOKALIZACJA Dolne Miasto, KAWKA II: ul. Chłodna 9, 10, 14, ul. Toruńska 23,  

KAWKA III: ul. Łąkowa 15, ul. Rzeźnicka 43,44,45,46,47B 
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CHARAKTERYSTYKA W ramach programu “KAWKA II – ograniczenie niskiej emisji na terenie 

miasta Gdańska”, w latach 2017 - 2018 przeprowadzona została pełna 

termomodernizacja budynków przy ul. Chłodnej 9,10 i 14 oraz Toruńskiej 

23 obejmująca kompleksowy remont (docieplenie budynków, izolacje pio-

nowe i poziome - red.) i zmianę sposobu ogrzewania w 30 lokalach miesz-

kalnych i dwóch lokalach użytkowych.   

Program „KAWKA III” przewiduje podłączenie budynków do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, budowy węzłów i instalacji wewnętrznej c.o. 

Gdańskie Nieruchomości korzystają z dofinansowania ze środków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości  

SZACUNKOWY KOSZT 16 900 000 zł 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i 

ograniczenie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

J. Koncepcja zagospodarowania nabrzeży Starej i Nowej 

Motławy 

LOKALIZACJA Nabrzeże Starej i Nowej Motławy od Mostu Zielonego do ul. Pod Zrębem 

i ul. Toruńskiej oraz od Mostu Stągiewnego do zabytkowej Śluzy Kamien-

nej 

CHARAKTERYSTYKA Celem opracowania projektu koncepcyjnego jest urządzenie przestrzeni 

i infrastruktury tak, aby utworzyć ciągłość komunikacji pieszej i dostęp 

do wody, tj. możliwość przejścia jak najdłuższego odcinka nabrzeża, bez 

napotykania na techniczne przeszkody oraz stworzenie możliwości 

przesiadki na małe jednostki pływające. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT ok. 62 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 
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8.3 Podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

Przedsięwzięcia podstawowe 

 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Zajęcia dla rodzin dysfunkcyjnych w ramach Klubu Ak-

tywnego Mieszkańca 

LOKALIZACJA ul. Floriańska 3 

CZAS REALIZACJI 2019–2020 

CHARAKTERYSTYKA W ramach działań zaplanowano prowadzenie punktu, w którym młode 

matki będą mogły uzyskać informacje dotyczące różnych ofert wsparcia 

skierowanych do rodzin, odbyć indywidualne rozmowy o swoich proble-

mach, spotkać się z innymi matkami. W punkcie będą realizowane zajęcia 

w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb osób zgłoszonych do projektu. 

Będzie również prowadzona animacja  grupy matek, które będą chciały 

zorganizować działania na rzecz społeczności lokalnej, np. powstanie 

Klubu Mam itp. Do klubu będą mogli przychodzić samotni rodzice ze swo-

imi dziećmi. Zajęcia będą realizowane  w budynku przy ul. Floriańskiej 3 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Łączny koszt 320 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Ograniczenie problemów z jakimi zmagają się lokalne rodziny: ubóstwo, 

przemoc w rodzinie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wy-

chowawczych, dziedziczenie bierności, brak odpowiednich wzorców prze-

kazywanych dzieciom, brak odpowiedniej opieki nad dziećmi   

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem 

REZULTATU Utworzenia miejsca świadczenia 

usług społecznych dla rodzin  

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partne-

rów projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 - Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w 

tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących 

funkcję opiekuńczo – wychowawczą 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności 

do kultury i sportu 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

4.2-  Zwiększenie zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobot-

nych w szczególności niepracującej młodzieży i kobiet 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2. Utworzenie miejsc w placówce wsparcia dziennego dla 

osób w wieku 13-18 lat 

LOKALIZACJA ul. Na Zaspę 53 

CZAS REALIZACJI 2019–2021 

CHARAKTERYSTYKA Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego dla 

młodych osób w wieku 6–18 lat, z grupą priorytetową 13–18 lat, pochodzą-

cych z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Powstanie kompleksowy 

system wsparcia rodziny opierający się na działaniach reintegracyjnych 

edukacyjnych, animacyjnych, profilaktycznych oraz terapeutycznych. Dla 

każdego podopiecznego będzie opracowana ścieżka reintegracji z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb uczestnika oraz jego rodziny.  

Wszelkie akcje animacyjne organizowane przez grupę młodzieżowych lide-

rów będą otwarte dla mieszkańców, bez względu na grupę wiekową. 
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PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Łączny koszt około 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Nabycie przez młodzież kompetencji i umiejętności pozwalających na pra-

widłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie i szerszym 

społeczeństwie. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem 

REZULTATU Utworzenia miejsca świadczenia 

usług społecznych dla młodzieży 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partne-

rów projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 -  Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w 

tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących funk-

cję opiekuńczo - wychowawczą 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do 

kultury i sportu 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

4.2-  Zwiększenie zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobot-

nych w szczególności niepracującej młodzieży i kobiet 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3. Modernizacja budynku na Klubu Aktywnego Mieszkańca 

LOKALIZACJA ul. Floriańska 3 

CZAS REALIZACJI 2018-2020 

CHARAKTERYSTYKA Projekt zakłada kompleksową przebudowę lokalu do potrzeb różnorod-

nych aktywności mieszkańców Nowego Portu, w tym dostosowanie po-

mieszczeń do prowadzenia zajęć, związanych z usługami społecznymi oraz 

aktywizacją lokalnej społeczności. Uniwersalne wyposażenie wraz z zago-

spodarowaniem bezpośredniego otoczenia ma dawać możliwość prowa-

dzenia zarówno warsztatów, zajęć sportowych, jak i wykładów.  

Wyremontowany lokal będzie miejscem animacji działań lokalnej społecz-

ności oraz organizacji społecznych. Będzie to przestrzeń umożliwiająca 

mieszkańcom organizację wydarzeń również jako inicjatyw oddolnych. Re-

alizacja zadania wpłynie na integrację lokalnej społeczności i będzie przy-

czynkiem dla aktywizacji mieszkańców. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 1 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Przebudowa lokalu do prowadzenia działalności społecznej. Zapewnienie 

obiektu do prowadzenia działań organizacji, nieformalnych grup przedsta-

wicielskich oraz mieszkańców. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych obiek-

tów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z 

obiektu w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 - Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 
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NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4. Remont lokalu na potrzeby świadczenia usług społecz-

nych 

LOKALIZACJA ul. Na Zaspę 53 

CZAS REALIZACJI 2018-2019 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie zakłada kompleksowy remont w celu dostosowania go do prowa-

dzenia placówki wsparcia typu podwórkowego. Planowany zakres prac to 

przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i wyposażeniowych lo-

kalu, w celu wykorzystania go na potrzeby prowadzenia zróżnicowanej 

działalności społecznej, skoncentrowanej na programie wsparcia mło-

dzieży. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości  

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 350 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Wyremontowany lokal będzie miejscem animacji zajęć z młodzieżą. Długo-

falowo przyczyni się to do zmniejszenia liczby osób wykluczonych oraz za-

grożonych wykluczeniem. Po zakończeniu projektu lokal przy ulicy Na Za-

spę 53 będzie miejscem skupiającym młodych ludzi z dzielnicy. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych obiek-

tów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z 

obiektu  w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru. 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 - Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

5. Przebudowa placu przy przystani promowej 

LOKALIZACJA Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Starowiślnej. 

CZAS REALIZACJI 2018-2023 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie zakłada zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, w tym 

miejsce piknikowe z urządzeniami małej architektury. Teren placu w przy-

szłości, wraz z przyszłym parkiem na Szańcu Zachodnim, będzie współtwo-

rzył kompleks terenów rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. Re-

alizacja zadania ma na celu wykreowanie przestrzeni integracji społeczno-

ści lokalnej. Projekt zawierał będzie rozwiązania przystosowane dla po-

trzeb osób niepełnosprawnych i o obniżonej sprawności ruchowej oraz li-

kwidację barier architektonicznych. Planowane przedsięwzięcie inwesty-

cyjne ma na celu odnowienie placu jako miejsca służącego do użytku pu-

blicznego, stanowiącego wizytówkę dzielnicy.   

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 6 500 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększenie dostępności do terenów zieleni i przestrzeni do spędzania 

czasu wolnego przez mieszkańców, których brakuje w tej część dzielnicy. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanie placu  

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 - Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 
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2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6. Zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim wzdłuż na-

brzeży Martwej Wisły 

LOKALIZACJA Wzdłuż nabrzeży Martwej Wisły 

CZAS REALIZACJI 2018-2023 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu na Szańcu Zachodnim 

Jest to teren po byłej bazie paliwowej, który ze względu na istniejący drze-

wostan powinien zostać zagospodarowany na park oraz stać się miejscem 

spotkań, spacerów i pikników dla całych rodzin. Szczególną wartością tego 

terenu jest sąsiedztwo Twierdzy Wisłoujście. Roztaczający się widok na 

drugi brzeg Martwej Wisły przyciągnie nie tylko mieszkańców i gdańszczan 

z pozostałych dzielnic, ale również turystów. Wyprzedzająco będą prowa-

dzane tu działania komplementarne, przebudowy nabrzeży przez Zarząd 

Portu Gdańsk. Wzdłuż kanału Martwej Wisły zostanie zbudowany deptak. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 6 500 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Realizacja zadania ma na celu wykreowanie przestrzeni integracji społecz-

ności lokalnej. Projekt zawierał będzie rozwiązania przystosowane dla po-

trzeb osób niepełnosprawnych i o obniżonej sprawności ruchowej oraz li-

kwidację barier architektonicznych. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanie parku 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 - Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

7. Przebudowa i modernizacja elementów budynków 

mieszkalnych wraz z otoczeniem 

LOKALIZACJA Nowy Port 

CZAS REALIZACJI 2018-2023 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa dotyczy elementów wspólnych budynków mieszkalnych (ko-

munalnych i wspólnot mieszkaniowych) wraz z ich otoczeniem, polega-

jąca głównie na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych, pracach kon-

serwatorskich przy elewacjach budynków, modernizacji dachów, wymia-

nie stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych, czy remoncie klatek 

schodowych. 

PODMIOT REALIZUJĄCY 1. Gdańskie Nieruchomości 

2. Wspólnoty mieszkaniowe 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 10 870 000 PLN 
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OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zapotrzebowanie na realizację projektu wynika z wniosków z konsultacji 

społecznych. Projekt wpłynie na podniesienie jakości i warunków życia 

mieszkańców poprzez poprawę i modernizację stanu technicznego bu-

dynków położonych na obszarze rewitalizacji. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Remont elementów budynków   

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków i ogranicze-

nie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

8. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury pod-

ziemnej 

LOKALIZACJA Nowy Port 

CZAS REALIZACJI 2018-2023 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej: 

- ul. Góreckiego – część od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżo-

wania z ul. Oliwską, 

ul. Strajku Dokerów – część od skrzyżowania z ul. Góreckiego do 

skrzyżowania z ul. Wilków Morskich, 

- ul. Wilków Morskich – część od skrzyżowania z ul. Oliwską do 

skrzyżowania z ul. Wolności. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 5 330 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Realizacja zadania wpłynie na estetykę przestrzeni i dzielnicy, po-

prawi jej wizerunek. Zapotrzebowanie na realizację projektu wy-

nika z wniosków z konsultacji społecznych. Częstym wnioskiem 

była konieczność modernizacji infrastruktury drogowej, zwłaszcza 

ciągów pieszych. Projekt wpłynie na podniesienie jakości i warun-

ków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury 

drogowo-technicznej, dostosowanie do potrzeb osób niepełno-

sprawnych i likwidacji barier architektonicznych. Dodatkowo insta-

lacja monitoringu miejskiego i modernizacja systemu oświetlenia 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym obszarze. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Długość przebudowanych dróg -  

km 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków 

życia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 
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Przedsięwzięcia uzupełniające 

 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

9. Animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w 

ramach integracji mieszkańców 

LOKALIZACJA Nowy Port 

CZAS REALIZACJI 2018-2023 

CHARAKTERYSTYKA Projekt zakłada działania w przestrzeniach dzielnicy wypracowane 

przez mieszkańców i wzmacniające lokalny charakter obszaru. 

Będą to działania związane z zagospodarowaniem terenu lub two-

rzeniem instalacji artystycznych w przestrzeni, lub innych trwałych 

efektów. Promowane będą działania wynikające z inicjatywy 

mieszkańców i przez nich realizowane. 

Projekt przyczyni się do promocji oddolnych inicjatyw społecznych 

i wpłynie na integrację mieszkańców dzielnicy. Wpłynie również na 

podniesienie poczucia tożsamości lokalnej i wzmocnienie charak-

teru artystyczno-kulturalnego obszaru. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 425 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lo-

kalnej, w tym w sprawy związane ze zmianą swojego najbliższego 

otoczenia, poprzez animacje społeczności lokalnej w przestrzeni 

dzielnicy w ramach integracji mieszkańców. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób uczestniczących w 

animacjach  

REZULTATU Liczba zagospodarowanych po-

dwórek 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partne-

rów projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

1.4 -  Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz 

zmiany swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

A. Gdańsk miastem zawodowców- rozwój infrastruktury 

szkół zawodowych 

LOKALIZACJA Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8 

CHARAKTERYSTYKA Zakres obejmuje budowę wolnostojącego dwupoziomowego pa-

wilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie na potrzeby 

kształcenia w zawodach technicznych. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

SZACUNKOWY KOSZT 9 260 000 PLN  

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności 

do kultury i sportu 
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NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

B. Budżet Obywatelski 2017 - Nowy -Port boisko lekkoatle-

tyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dziel-

nic 

LOKALIZACJA ZSO nr 5 ul. Na Zaspę 31A 

CHARAKTERYSTYKA Zakres inwestycji obejmował roboty ziemne, budowlane, drogowe 

związane z wykonaniem:  

- bieżni prostej trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej z monta-

żem odbojnika.  

- skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Skrzynia 

zeskoczni do skoku w dal wraz z obrzeżami betonowymi i na-

kładką gumową z odbojnikiem.  

- rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni mineralnej piaszczysto – 

gliniastej gr.10 cm na podsypce.  

Dodatkowo zamówienie przewidywało również dostawę i montaż 

dwóch trybun po 15 siedzisk plastikowych dla każdej, lamp solar-

nych i koszy na śmieci, wycinkę drzew oraz remont ogrodzenia. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

SZACUNKOWY KOSZT 218 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności 

do kultury i sportu 

1.4 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz 

zmiany swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

C. Budżet Obywatelski 2018 - Plac zabaw dla dzieci przy 

Parku Jordanowskim w Nowym Porcie 

LOKALIZACJA ul. Wyzwolenia obręb 61, działka nr 238 

CHARAKTERYSTYKA W ramach projektu na terenie objętym inwestycją pojawią się 

urządzenia zabawowe, ławki, wykonana zostanie bezpieczna na-

wierzchnia poliuretanowa, a plac zostanie ogrodzony. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 133 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.4 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz 

zmiany swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

D. Budżet Obywatelski 2018 - Nowy Nowy Port - etap II 

LOKALIZACJA ul. Wyzwolenia  17, 19, 20, 21 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie stanowiło uzupełnienie prac wykonanych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w 2016 roku. Projekt złożony przez Wnioskodawcę zakła-

dał budowę ciągów pieszo-rowerowych pomiędzy budynkami 17 i 19. Za-

kładał także powstanie ciągów pieszo-rowerowych pomiędzy placem a 

wiatą śmietnikową i narożnikami budynków nr 19 i 2, budowę parkingu z 

płyt ażurowych, nowe nasadzenia roślinności pomiędzy budynkami ul. 

Wyzwolenia 17, 19 i 21. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
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SZACUNKOWY KOSZT  245 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.4 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz zmiany 

swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

E. Budżet Obywatelski 2019 - Remont drogi dojazdowej do 

garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19,21 

LOKALIZACJA ul. Wyzwolenia 17, 19, 21 

CHARAKTERYSTYKA Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 

19,21 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 388 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.4 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz zmiany 

swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

F. Remediacja zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu 

Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie 

LOKALIZACJA działka nr 288/1 i 288/2, obr. 61 

CHARAKTERYSTYKA Program ma być opracowany dla trzech metod remediacji tj. oczyszczenia 

gleby, ziemi i wody z substancji trujących, pozostałych po działającej nie-

gdyś na tym terenie bazy paliw wraz z kosztorysem i określeniem czasu 

remediacji dla poszczególnych wariantów, w  celu możliwości wyboru naj-

korzystniejszej dla miasta, pod względem finansowym, czasowym, me-

tody oczyszczania gruntu i wody. 

Realizacja zadania prowadzona będzie równolegle bądź w uzupełnieniu 

do prac planowanych na danym obszarze w ramach projektu „Rewitaliza-

cja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 176 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1 - Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z wy-

korzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

G. G-1 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 

oświatowych i sportowych 

LOKALIZACJA Przedszkole nr 1 - ul. Władysława IV 14 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Na Zaspę 31A 

Szkoła Podstawowa nr 55 - ul. Wolności 6a 

CHARAKTERYSTYKA Przedszkole nr 1, ul. Władysława IV 14 modernizacja obejmuje: ocieplenie 

stropodachu, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przy gruncie 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Na Zaspę 31A modernizacja 

obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, dachu pła-

skiego, wymiana drzwi, pozostałych okien, modernizacja systemu c.w.u. i 

c.o. 
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Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Wolności 6A modernizacja obejmuje: ocie-

plenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, wy-

miana okien, modernizacja instalacji c. o., w tym m.in. wymiana grzejni-

ków 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 6 529 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie ni-

skich emisji 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

H. Program Priorytetowy KAWKA - Termomodernizacje bu-

dynków komunalnych w Gdańsku 

LOKALIZACJA ul. Kasztanowa 5, 

ul. Władysława IV 20 

CHARAKTERYSTYKA Wymiana sposobu ogrzewania w zasobach komunalnych miasta 

Gdańska.  Przyłączenie  budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości  

SZACUNKOWY KOSZT 980 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków i ogranicze-

nie niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

I. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej 

LOKALIZACJA Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8; 

Bursa Wyzwolenia ul. Wyzwolenia 49 

CHARAKTERYSTYKA Prace modernizacyjne mają za zadanie podnieść komfort użytko-

wania placówek, ale także znacznie obniżyć koszt ich utrzymania. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT  520 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności 

do kultury i sportu 

5.1 - Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

J. Modernizacja Centrum Treningu Umiejętności Społecz-

nych 

LOKALIZACJA ul. Wyzwolenia 48 

CHARAKTERYSTYKA Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki 

społecznej. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT 120 000 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1 - Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w 

tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących 

funkcję opiekuńczo – wychowawczą 

2.2 - Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1 - Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 
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8.4 Podobszar Orunia 

 

 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Rozszerzenie działalności w istniejącej placówce wspar-

cia dziennego 

LOKALIZACJA ul. Dworcowa 11 

CZAS REALIZACJI 2021–2023 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie będzie polegało na utworzeniu nowych miejsc w placówce 

wsparcia dziennego. Działania będą skierowane do młodych osób w 

wieku 12-25 lat pochodzących z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz z problemami opiekuńczo-wychowaw-

czymi. Dla każdego uczestnika będzie opracowana ścieżka reintegracji z 

uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb uczestnika oraz jego rodziny. W ramach rozszerze-

nia zakresu działania placówki dzieci i młodzież będą miały zapewnione 

uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych,  zajęciach profilaktycznych, w tym 

zajęciach rozwijających zainteresowania np. zajęcia sportowe, zajęcia ar-

tystyczne; zajęcia będą miały charakter animacji środowiskowej. Uczest-

nicy będą  mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsul-

tacji z psychologiem i/lub coachem - w celu pracy nad osiąganiem wła-

snych celów. Osoby wspierające będą pomagały m.in. w rozwiązywaniu 

problemów rodzinnych, wynikających z wieku rozwojowego, w sytuacjach 

konfliktowych itp. Wsparcie ma na celu kształtowanie umiejętności spo-

łecznych, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, przygotowanie do 

aktywności społecznej i zawodowej. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 306 263 PLN 

OCZEKIWANE REZULTATY  Rezultatem będzie nabycie przez młodzież kompetencji i umiejętności po-

zwalających na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, 

rodzinie i szerszym społeczeństwie. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem 

REZULTATU Utworzenie miejsca świadczenia 

usług społecznych 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partnerów 

projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, 

w tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących 

funkcję opiekuńczo - wychowawczą  

1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępno-

ści do kultury i sportu 

2.2 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

4.2 -  Zwiększenie zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobot-

nych w szczególności niepracującej młodzieży i kobiet 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2. Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym przy wy-

korzystaniu metody pracy podwórkowej 

LOKALIZACJA ul. Dworcowa 11 

CZAS REALIZACJI 2021–2023 
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CHARAKTERYSTYKA Zadanie będzie polegało na pracy z młodymi osobami w wieku 12-25 lat 

pochodzącą z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wyklucze-

niem społecznym, nieprawidłowo realizujących funkcje opiekuńczo-wy-

chowawcze. Rekrutacja odbywać się będzie w miejscu przebywania osoby 

tj. na podwórku/ulicy. Prowadzona będzie przez streetworkera.   

Zajęcia będą polegały na działaniach profilaktycznych opartych na strate-

gii alternatyw, rozwijając umiejętności i zainteresowania młodzieży 

wzmacniając ich kompetencje osobiste, a alternatywne dla zachowań ry-

zykownych. Działania będą skupiały się również na wymiarze zdrowot-

nym osób młodych. Będą kształtować postawy nie wyniesione z domu, a 

będące konieczne dla wzmocnienia osoby młodej i jej wizerunku samej 

siebie w społeczności. Działania mają na celu zdobycie doświadczeń uła-

twiających wejście młodzieży po zakończeniu edukacji na rynek pracy. Za-

jęcia będą prowadzone jako zajęcia grupowe i indywidualne w formie tre-

ningu umiejętności społecznych, zajęć rozwijających zainteresowania oraz 

zajęć sportowych. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 300 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Docelowym rezultatem działań będzie zmiana głównego miejsca przeby-

wania uczestnika projektu z dotychczasowego podwórka do innych miejsc 

przebywania, dostosowanych do potrzeb i możliwości osoby m.in. pla-

cówki podwórkowej lub placówki wsparcia dziennego oraz nabycie przez 

młodzież kompetencji i umiejętności pozwalających na prawidłowe funk-

cjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie i szerszym społeczeń-

stwie. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób objętych wsparciem 

REZULTATU Utworzenie miejsca świadczenia 

usług społecznych 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Sprawozdania, protokoły partnerów 

projektu. 

REALIZOWANE CELE 1.1 - Zmniejszenie liczby osób zależnych od pomocy społecznej, w 

tym osób bezrobotnych i rodzin nieprawidłowo realizujących 

funkcję opiekuńczo - wychowawczą  

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności 

do kultury i sportu 

2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

4.2 -  Zwiększenie zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobot-

nych w szczególności niepracującej młodzieży i kobiet 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu 

usług społecznych 

LOKALIZACJA ul. Dworcowa 11 

CZAS REALIZACJI 2018–2021 

CHARAKTERYSTYKA Wybudowana nowoczesna placówka o pow. ok 1150 m2 będzie łączyła w 

sobie funkcje domu sąsiedzkiego oraz placówkę wsparcia podwórko-

wego. Budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowany dla osób nie-

pełnosprawnych, będzie miał nowoczesną architekturę dostosowującą 

się do otoczenia oraz mpzp. 

Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół budynku, gdzie znajdzie 

się min. boisko plac zabaw czy miejsce rekreacji oraz niezbędne ciągi ko-

munikacyjne i piesze. Jedną z głównych funkcji w placówce będzie realiza-

cja wsparcia dziennego dla dzieci (punkt przedszkolny) i klub rodzica – 

kluczowy element aktywizacji zawodowej młodych rodziców oraz punkt 
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wczesnej edukacji dla dzieci, znajdą również swoje miejsce pomieszczenia 

domu dzielnicowego. Kolejną funkcją realizowaną w obiekcie będzie pro-

wadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i pedagogicznych skie-

rowanych do dzieci i młodzieży. Działania te będą ukierunkowane na bu-

dowanie kapitału społecznego, właściwych postaw, wzmacnianie poczucia 

własnej wartości a także wspieranie rodzin z problemami wychowaw-

czymi. Istotną rolę w działalności placówki będzie miało kreowanie właści-

wych wzorców i postaw społecznych wśród młodych mieszkańców dziel-

nicy i ich opiekunów.  

W budynku oprócz sal przedszkolnych czy edukacyjnych znajdzie się rów-

nież sala rekreacyjna oraz siłownia a także niezbędne pomieszczenia do 

funkcjonowania części sportowej, gdzie będą mogły być prowadzone róż-

nego typu zajęcia aktywizujące. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 9 500 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Powstanie w pełni wyposażonego i nowoczesnego obiektu wpłynie na wi-

zerunek obszaru a także zapewni możliwość realizacji profesjonalnych 

działań skierowanych do społeczności lokalnej w dostosowanych do tego 

pomieszczeniach. Powstanie ważnego miejsca integrującego społeczność 

lokalną. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba wybudowanych obiektów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z 

obiektu w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1. -  Poprawa stanu technicznego i dostępności budynków usług 

społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4. Przebudowa budynku dawnego ratusza wraz z adaptacją 

na cele społeczne 

LOKALIZACJA ul. Gościnna 1 

CZAS REALIZACJI 2018–2022 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa budynku wraz z dostosowaniem go do realizacji zadań z ka-

tegorii usług społecznych. Budynek zostanie w pełni przebudowany, wy-

posażony oraz dostosowany do osób niepełnosprawnych, zagospodaro-

wany zostanie również teren wokół budynku. W  budynku  znajdzie swoje 

miejsce nowa filia WiMBP, dzięki której poprawi się dostęp do usług z za-

kresu kultury i sztuki, pomieszczenia biblioteki będą również wykorzysty-

wane jako miejsce integracji lokalnej społeczności. Możliwe będzie tam 

także prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży a także zajęć 

związanych z aktywizacją społeczno-zawodową. Ponadto w budynku znaj-

dzie swoje miejsce nowa siedziba Rady Dzielnicy. Usługi i działalność spo-

łeczna realizowana z wykorzystaniem pomieszczeń w budynku będą 

miały na celu integrację jak najszerszego grona mieszkańców dzielnicy. 

Przebudowany obiekt i odpowiednio dostosowany odpowiadać będzie na 

potrzeby lokalnej społeczności i wypełni brakujący element oferty z za-

kresu usług społecznych. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 5 200 000 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Nowe miejsce realizacji działań i usług społeczno – kulturalnych, zwiększe-

nie oferty kulturalnej i działań o charakterze profilaktycznym i edukacyj-

nym. 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba wybudowanych obiektów 

REZULTATU Liczba osób korzystających z 

obiektu w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 2.2 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych 

5.1. -  Poprawa stanu technicznego i dostępności budynków usług 

społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

5. Rewaloryzacja rynku Oruńskiego wraz z przebudową 

układu drogowego i infrastrukturą techniczną 

LOKALIZACJA Rejon ul. Gościnnej i Dworcowej 

CZAS REALIZACJI 2019–2023 

CHARAKTERYSTYKA W ramach zadania planowana jest kompleksowa przebudowa terenu 

wraz z infrastrukturą podziemną, przebudowa układu drogowego z na-

wierzchnią, ciągów pieszych a także budowa i przeorganizowanie miejsc 

postojowych. Ponadto będzie miała miejsce rewaloryzacja zieleni i urzą-

dzeń małej architektury. 

Rynek po przebudowie stanie się miejscem integracji i aktywności spo-

łeczności lokalnej jako najważniejsza przestrzeń publiczna obszaru w na-

wiązaniu do historycznych funkcji tego miejsca. Będzie to miejsce, wokół 

którego skoncentrowane zostaną różnego typu usługi. W skali obszaru 

rewitalizacji realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

poprzez zmianę organizacji ruchu w kierunku przestrzeni tzw. współdzie-

lonej. Rewaloryzacja wszystkich elementów architektoniczno-krajobrazo-

wych przyniesie poprawę wizerunku Oruni.  

Zadanie realizowane jest w trybie konkursu urbanistyczno-architektonicz-

nego 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 8 600 000,00 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Dobrze zorganizowana i urządzona przestrzeń publiczna w centrum dziel-

nicy w formie rynku/placu z infrastrukturą towarzyszącą, element integra-

cji mieszkańców. Stworzenie centralnego punktu organizującego prze-

strzeń dzielnicy. Zagospodarowanie przestrzeni terenów zielonych, ele-

ment aktywizacji zawodowej. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba wybudowanych obiektów 

REZULTATU Liczba osób korzystających 

z obiektu w ciągu roku 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 - Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród miesz-

kańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru 

z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni 

publicznych 

LOKALIZACJA Rejon ul. Związkowej i ul. Gościnnej 
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CZAS REALIZACJI 2018–2023 

CHARAKTERYSTYKA Realizacja zadania dotyczy dwóch obszarów: 

1. Skwer przy ul. Gościnnej (teren o pow. ok 4 700 m2) 

Planowany zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodaro-

wania terenu pomiędzy ul. Gościnną a torami kolejowymi. Zawierać będzie 

realizację ścieżek pieszych, rewaloryzację zieleni, nasadzenia nowej zieleni, 

a także montaż małej architektury, urządzenie terenu przeznaczonego do 

wypoczynku, oraz wyposażenie w śmietniki.  Ponadto wykonane zostanie 

doprowadzanie niezbędnej infrastruktury technicznej, oświetlenie, moni-

toring. 

2. Skwer/park przy ulicy Związkowej (teren o pow. ok 13 000 m2) 

Planowany zakres zadania obejmuje opracowanie kompleksowego pro-

jektu zagospodarowania skweru przy ul. Związkowej, realizację ścieżek pie-

szych, montaż oświetlenia i monitoringu, a także rewaloryzację zieleni, na-

sadzenia nowej zieleni jak również montaż małej architektury.  

Realizacja zadania wywrze pozytywne efekty w społecznej sferze całego 

projektu, wpłynie na estetykę przestrzeni i dzielnicy, poprawi jej wizerunek, 

stworzy miejsce aktywności mieszkańców. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 3 600 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych w central-

nej części obszaru. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Zagospodarowanego obszaru zie-

leni 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków ży-

cia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

2.1 -  Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podob-

szaru z wykorzystaniem walorów lokalnych 

 2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

 3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

7. Modernizacja elementów budynków mieszkalnych wraz 

z otoczeniem 

LOKALIZACJA Podobszar rewitalizacji Orunia 

CZAS REALIZACJI 2018–2023 

CHARAKTERYSTYKA Przebudowa elementów wspólnych budynków mieszkalnych. W zależności 

od potrzeb wykonane zostaną min. izolacje ścian fundamentowych, dre-

naż zewnętrzny przy ścianach, a także prace konserwatorskie przy elewacji 

budynku, dachu, jak również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

przebudowa wejść do budynków. 

Projekt wpłynie na podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców po-

przez poprawę i modernizację stanu technicznego budynków położonych 

na obszarze rewitalizacji. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Partnerzy projektu, Gdańskie Nieruchomości 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 12 000 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Podniesienie jakości i poprawa warunków życia mieszkańców po-

przez poprawę i modernizację stanu technicznego budynków oraz 

ich okolicy. 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba przebudowanych budynków 

lub ich otoczenia 

REZULTATU Podniesienie jakości i warunków ży-

cia mieszkańców 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru 

REALIZOWANE CELE 2.1. Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru 

z wykorzystaniem walorów lokalnych 

3.1 Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie 

niskich emisji 

5.2. Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

8. Animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w 

ramach integracji mieszkańców 

LOKALIZACJA Podobszar rewitalizacji Orunia 

CZAS REALIZACJI 2018-2022 

CHARAKTERYSTYKA Projekt zakłada działania w przestrzeniach dzielnicy wypracowane 

przez mieszkańców i wzmacniające lokalny charakter obszaru. 

Będą to działania związane z zagospodarowaniem terenu lub two-

rzeniem instalacji artystycznych w przestrzeni, lub innych trwałych 

efektów. Promowane będą działania wynikające z inicjatywy 

mieszkańców i przez nich realizowane. 

Projekt przyczyni się do promocji oddolnych inicjatyw społecznych 

i wpłynie na integrację mieszkańców dzielnicy. Wpłynie również na 

podniesienie poczucia tożsamości lokalnej i wzmocnienie charak-

teru artystyczno-kulturalnego obszaru. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt 425 000 PLN 

OCZEKIWANE REZUL-

TATY  

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lo-

kalnej, w tym w sprawy związane ze zmianą swojego najbliższego 

otoczenia, poprzez animacje społeczności lokalnej w przestrzeni 

dzielnicy w ramach integracji mieszkańców. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób uczestniczących w 

animacjach  

REZULTATU Liczba zagospodarowanych po-

dwórek 

SPOSÓB WERYFIKACJI / 

OCENY 

Protokoły odbioru  

REALIZOWANE CELE 1.3 -  Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

1.4 -  Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz 

zmiany swojego najbliższego otoczenia 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

3.2 -  Poprawa dostępności do terenów zieleni urządzonej 
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Przedsięwzięcia uzupełniające 

 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

A. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego 

przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg 

dojazdowych 

LOKALIZACJA Rejon ul. Sandomierskiej, Sandomierska, Dworcowa/Gościnna, 

Niegowska, rejon między ul. Gościnną/ Dworcową, a ul. Niegow-

ską - wzdłuż torów PKP 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie podzielone na podzadania: 

- Budowa wiaduktu drogowego nad magistralą kolejową E65 w re-

jonie ul. Sandomierskiej 

- Budowa 3 tuneli dla pieszych pod magistralą kolejową E65 

(ul. Sandomierska, Gościnna/ Dworcowa, Niegowska) 

z dojściem na przystanek PKP 

- Budowa bezkolizyjnego przejazdu do obszaru B Oruni (między 

ul. Gościnną/ Dworcową, a Niegowska) 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 3 689 000,00 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1 - Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru 

z wykorzystaniem walorów lokalnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

B. Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury 

szkół zawodowych 

LOKALIZACJA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, 

ul. Smoleńska 5/8, działki 123 i 127/4, obręb 110 

CHARAKTERYSTYKA Utworzenie wyspecjalizowanych  ośrodków egzaminacyjnych 

w CKZiU nr 2 w Gdańsku oraz remont dwóch pracowni szkolnych 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 672 000,00 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2  - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do 

kultury i sportu 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

C. Budżet Obywatelski 2017-2019 

LOKALIZACJA Dzielnica Orunia min. Park Oruński rejony  ul. Gościnna, Ul. Głucha, 

ul. Dworcowa/ Trakt Św. Wojciecha 

CHARAKTERYSTYKA Zadanie podzielone na lata oraz na podzadania w ramach każdego 

roku budżetowego: 

- BO 2017 – rozbudowa monitoringu, budowa pumptracka, po-

prawa warunków pieszych w Parku Oruńskim 

- BO 2018:  Modernizacja placu zabaw,  Wydłużony prawo-skręt 

Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska,  Wieża wido-

kowa w Parku Oruńskim  

- BO 2019:  Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim, 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
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SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 1 627 000,00 PLN  

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.1 - Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców dzielnicy 

1.2 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na 

rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia 

2.1 - Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru 

z wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3 -  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

D. Program budowy i modernizacji chodników 2019 

LOKALIZACJA ul. Przybrzeżna (odc. od kładki nad kanałem do przejazdu kolejo-

wego),  ul. Sandomierska (odc. od ul. Trakt Św. Wojciecha do prze-

jazdu kolejowego),  ul. Żuławska  (odc. od ul. Smętnej do ul. Przy-

jemnej),  ul. Dworcowa,  ul. Trakt Św. Wojciecha do nr 205E,  

CHARAKTERYSTYKA Zadanie polega na budowie chodników na długości ok 980 mb i re-

moncie chodników na łącznej długości min 540 mb. A także na bu-

dowie ciągu pieszo-jezdnego. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 2 106 000,00 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

2.1 Poprawa integralności przestrzennej i wizerunku podobszaru z 

wykorzystaniem walorów lokalnych 

2.3  Poprawa jakości przestrzeni publicznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

E. G-1 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 

oświatowych i sportowych 

LOKALIZACJA ul. Gościnna 4 

CHARAKTERYSTYKA Modernizacja energetyczna budynku Państwowej Szkoły Muzycz-

nej I stopnia 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 592 000,00 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 -  Poprawa efektywności energetycznej budynków i ogranicze-

nie niskich emisji 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

F. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej 

LOKALIZACJA 
Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 

CHARAKTERYSTYKA Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 16, w ramach modernizacji 

prowadzone będą prace projektowe i inwestycyjne dostosowujące 

pomieszczenia do pracowni przedmiotowych a także remonty sal i 

węzłów sanitarnych. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 1 232 000,00 PLN 
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REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa dostępności do 

kultury i sportu 

5.1 - Poprawa stanu technicznego budynków usług społecznych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

G. Program Priorytetowy KAWKA - Termomodernizacje bu-

dynków komunalnych w Gdańsku 

LOKALIZACJA ul. Trakt św. Wojciecha 101,103,109,111,  ul. Trakt św Wojciecha 

81,83,85,  ul. Gościnna 12,16,18,  ul. Raduńska 16, 18, 30, 37,  ul. 

Smętna 5,8,12/13,  ul. Rejtana 18,20 

CHARAKTERYSTYKA Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs 

KAWKA Realizacja kilku budynków. 

PODMIOT REALIZUJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 4 846 000,00 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie 

niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 

NAZWA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

H. Modernizacja budynków komunalnych 

LOKALIZACJA ul. Trakt św. Wojciecha 175,  ul. Trakt św. Wojciecha 58 

CHARAKTERYSTYKA Modernizacja budynków komunalnych 

PODMIOT REALIZUJĄCY Gdańskie Nieruchomości 

SZACUNKOWY KOSZT Koszt około 1 967 000,00 PLN 

REALIZOWANE CELE I 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

3.1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie 

niskich emisji 

5.2 -  Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach wieloro-

dzinnych 
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9. Działania komplementarne 

Działania komplementarne wdrażane będą w ramach programów miejskich. W zależności 

od programu wyłaniane będą działania dedykowane obszarom rewitalizacji. Sposób i zakres reali-

zacji tych zadań uzależniony będzie każdorazowo od potrzeb i możliwości inwestycyjnych miasta. 

Najważniejszym działaniem komplementarnym jest program aktywizacji społeczno-zawodo-

wej – przedsięwzięcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Program ten jest finan-

sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014–2020. Celem 

projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wy-

kluczeniem społecznym. Program ten realizowany będzie w Gdańsku ze szczególnym uwzględnie-

niem obszaru rewitalizacji. 

9.1 System aktywizacji społeczno-zawodowej 

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w okresie 2017–2022. Grupą docelową 

są w szczególności: osoby niesamodzielne, rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające. Przed-

sięwzięcie będzie realizowane w 5 dzielnicach Gdańska, w tym na wszystkich obszarach rewitaliza-

cji. Łącznie planuje się objąć projektem 898 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz-

nym. Każdy uczestnik programu będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej 

potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej pla-

cówce, a także usługi aktywnej integracji dla osób aktywizowanych zawodowo (np. szkolenia i kursy, 

staże, praktyki). Uczestnikom programu zaoferowana będzie pomoc asystenta, asystenta rodziny 

lub trenera pracy. 

Rolę lidera projektu będzie pełnił Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Do projektu włączonych zostanie minimum 5 partnerów lokalnych i czterech partnerów branżo-

wych. Lider odpowiadać będzie za koordynację projektu, wsparcie partnerów, wymianę informacji 

o dostępności różnych usług na poziomie miasta. Budżet tego projektu wynosi 12 milionów PLN. 

Projekt jest komplementarny z Gminnym Programem Rewitalizacji, zarówno w zakresie ce-

lów postawionych do realizacji i jego adresatów - mieszkańców wybranych dzielnic, w tym cztery 

obszary rewitalizowane i jeden zdegradowany. Działania, jakie zostaną podjęte w ramach projektu 

będą wzmacniały i uzupełniały podstawowe działania rewitalizacyjne. W ramach przedsięwzięć re-

witalizacyjnych planowana jest realizacja remontów w obiektach, gdzie prowadzone będą usługi 

społeczne oraz rewaloryzacja przestrzeni publicznych kluczowych dla spójności terenów objętych 

programem rewitalizacji. Planowane są także remonty części wspólnych wybranych budynków 

mieszkalnych. Realizatorzy projektu SAS-Z będą współpracować i kierować działania tak, aby trafiły 

do odpowiednich uczestników. 
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9.2 Programy miejskie 

9.2.1 Programy wsparcia społecznego 

Projekt GPS – Gotowość Praca Samodzielność – program aktywizacji zawodowej w ramach 

ZIT. 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubó-

stwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin. Wspar-

cie będzie polegało przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez pracowników socjal-

nych MOPR, oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, 

zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej) pozwalające na skierowanie pomocy do osób, w tym osób z 

niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie 

dotykających je problemów. 

Program współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 

Celem głównym współpracy miasta Gdańska z organizacjami  pozarządowymi jest kreowanie 

aktywności obywatelskiej, współodpowiedzialności, samoorganizacji oraz włączenia społecznego 

przez rozwój lokalnej współpracy. 

Cele szczegółowe programu to: 

• wzmocnienie zaangażowania organizacji oraz liderów społecznych w procesy projek-

towania lokalnego rozwoju i podejmowania decyzji oraz wzmocnienie ich potencjału, 

• zwiększenie udziału organizacji w realizacji polityk publicznych, 

• wsparcie rozwoju lokalnej współpracy, 

• rozwój potencjału wolontariackiego oraz aktywności prospołecznej, 

• kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców i propagowanie zdrowego stylu 

życia, 

• rozwój integracji w dzielnicach, w szczególności na obszarach objętych Gminnym 

Programem Rewitalizacji oraz o niskim nasyceniu usług społecznych. 

9.2.2 Programy mieszkaniowe 

Program mieszkań ze wsparciem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Program polega na rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego w środowiskach lokalnych, za-

pewniającym różne formy pomocy mieszkaniowej połączonej z dopasowanym do potrzeb wspar-

ciem dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest jednym z ważniejszych wyzwań 

polityki społecznej miasta. Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane 

jest przez instytucje oraz usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym (bez potrzeby insty-

tucjonalizacji), co jest rozwiązaniem skuteczniejszym i efektywniejszym finansowo. 

Gdańsk od wielu lat rozwija sieć mieszkań dla różnych grup osób i rodzin zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym. W 2015 roku dysponowano 221 miejscami w różnych mieszkaniach o cha-

rakterze wspomaganym, w 22 różnych lokalizacjach. Mieszkania te przeznaczone są dla różnych 

grup osób potrzebujących i prowadzone są przez 14 organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, 
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fundacje, organizacje kościelne) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Część miesz-

kań wspomaganych tworzona jest w zasobach lokalowych Gdańska, znaczna część wykorzystuje 

wolny rynek mieszkaniowy. Wykorzystywane są także zasoby Towarzystwa Budownictwa Społecz-

nego. 

Budownictwo społeczne 

W lutym 2016 r. miasto przystąpiło do nowego programu społecznego budownictwa miesz-

kaniowego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki preferencyjnym warunkom 

finansowania Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. przygotowało ofertę 

mieszkań czynszowych na wynajem skierowaną dla mieszkańców Gdańska,   w szczególności dla 

rodzin z dziećmi. 

Realizacja inwestycji znajduje się na obszarze rewitalizacji Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare 

Przedmieście i obejmuje zabudowę kwartału ulic: prof. Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wy-

skok czterema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z wewnętrzną odgrodzoną, prywatną 

przestrzenią komunikacyjno-rekreacyjną, zamykaną bramą wjazdową od strony ul. Wróblej. Nieza-

leżne wjazdy do podziemnych garaży oraz wejścia do kamienic mieszkalnych zlokalizowane będą 

bezpośrednio wzdłuż przyległych ulic. 

Program remontowy mieszkań komunalnych 

W ramach Programu remontów mieszkań komunalnych przewiduje się poprawę stanu tech-

nicznego około 300 mieszkań w roku 2017. Ponadto dla wspólnot mieszkaniowych jest wdrażanych 

szereg możliwości wsparcia poza dotacyjnego. Gmina Miasta Gdańska jako współwłaściciel poje-

dynczych mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, partycypuje w kosztach remontów propor-

cjonalnie. W corocznym budżecie miasta na ten cel rezerwowana jest kwota od kilku do kilkunastu. 

milionów złotych. 

Program odpracowywania zaległości czynszowych 

Gdańskie Nieruchomości (GN) umożliwiają odpracowanie zaległości – w opłacaniu należno-

ści z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i 

życiowej. Przedmiotem umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy GN a dłużnikiem mogą być 

drobne prace porządkowe, usługowe świadczone na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

9.2.3 Wspieranie przedsiębiorczości 

Działania władz miasta stymulujące rozwój gospodarczy koncentrują się na wspieraniu 

przedsiębiorczości mieszkańców poprzez organizację programów szkoleniowych i stażowych, do-

radztwo gospodarcze, mentoring, a także politykę czynszową oraz tworzeniu przestrzeni do inku-

bowania i akceleracji nowych projektów gospodarczych. Podejmowane są także działania polega-

jące na przyciąganiu i wspieraniu nowych inwestorów, w tym z sektora BPO i ICT, przemysłów tra-

dycyjnych (takich jak gospodarka morska, chemia, biotechnologia), czy też sektora spedycyjno-

transportowo-logistycznego z zapleczem produkcyjno-magazynowym poprzez stosowanie sys-

temu zachęt czy kreowanie odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ważnym aspektem jest również ograniczanie bezrobocia poprzez wzmacnianie usług pośrednictwa 

pracy oraz aktywizacji zawodowej realizowanych przez Gdański Urząd Pracy. W ramach powyż-

szych działań realizowany jest szereg projektów zaprezentowanych poniżej. 
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Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy – STUD(N)IA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Projekt polegający na przeprowadzeniu szeregu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, za-

rządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowania swojej pozycji i wizerunku na 

rynku pracy. Szkolenia i warsztaty skierowane są do studentów gdańskich uczelni wyższych, które 

mają siedzibę na terenie Gdańska, oraz osób planujących i prowadzących własną działalność go-

spodarczą na terenie Gdańska. Dotychczas odbyło się 9 edycji projektu, obecnie realizowana jest 

10 edycja. Łącznie przeszkolono 8560 osób. Projekt finansowany jest głównie z budżetu miasta 

Gdańska w ramach dotacji celowej dla organizacji pozarządowych. 

Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy 

Poradnik stanowiący kompendium wiedzy obejmujące porady, wskazówki i wymagania, jakie 

stoją tak przed osobami zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą, jak i przed działają-

cymi już przedsiębiorcami. Poradnik zawiera opis pierwszych kroków przedsiębiorcy, zagadnień 

związanych z wyborem formy opodatkowania, koncesjami, zezwoleniami oraz różnymi rodzajami 

działalności. Od 2014 r. poradnik prezentowany jest w postaci interaktywnej wyszukiwarki potrzeb-

nych informacji dla przedsiębiorcy, również w wersji mobilnej. Całość projektu finansowana jest 

z budżetu miasta Gdańska. 

Wakacyjny staż 

Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdo-

byciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także 

wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często rów-

nież nowych pracowników.  

Wypracuj Przyszłość 

Projekt płatnych staży całorocznych, którego celem jest wola nawiązania relacji uczniów i ich 

przyszłych pracodawców, w tym pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz 

studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także uła-

twienie im wejścia na rynek pracy. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe 

i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w mini-

malnej wysokości określonej w regulaminie projektu. 

In Business 

Projekt z zakresu organizacji spotkań z biznesem dla uczniów gdańskich szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Projekt ma na celu kształtowanie postaw i zachowań 

przedsiębiorczych oraz proaktywnych, jak również wspieranie w podejmowaniu przez młodych lu-

dzi trafnych decyzji w planowaniu edukacji i drogi zawodowej. Pierwsza edycja, zrealizowana w 

2013 r., objęła swoim zakresem 11 szkół i prawie 660 uczniów. W drugiej edycji, w 2014 r. udział 

wzięło łącznie 1437 uczniów z 20 gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych, natomiast w 2015 r. udział wzięło łącznie 2718 uczniów z 26 gdańskich szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2017 roku realizowana była IV edycja projektu. 
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Lokal na start za złotówkę 

Program daje możliwość wystartowania w konkursie na najem lokalu na preferencyjnych 

warunkach. Przeznaczony jest dla osób, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą. 

Zaoszczędzone w ten sposób środki zainwestować można w przystosowanie lokalu do własnych 

potrzeb, w promocję i reklamę czy zakup narzędzi niezbędnych do wykonywanej pracy. Na najem 

„lokali za złotówkę” organizowane będą konkursy ofert. Preferencyjne stawki czynszu obowiązywać 

będą przez 3 lata. W pierwszym roku najmu czynsz wynosił będzie 1 zł za m2. W drugim roku najmu 

– 40 proc. stawki zaoferowanej przez przedsiębiorcę w konkursie, w trzecim – 70 proc. tej stawki. 

100 procent zaoferowanej stawki najemca zapłaci dopiero po 36 miesiącach najmu. 

W roku 2016 roku, na obszarze rewitalizacji,  w programie dostępne były lokale: 

– podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

• Bliska 11A (powierzchnia 24,99 m2) 

• Na Zaspę 19 (powierzchnia 12,80 m2) 

• Na Zaspę 23 (powierzchnia 19,13 m2) 

– podobszar Orunia 

• Podmiejska 9 (powierzchnia 16,19 m2) 

• Sandomierska 10 (powierzchnia 35,38 m2). 

9.2.4 Programy inwestycyjne 

Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokal-

nych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz na większą przejrzystość 

działań samorządu terytorialnego. 

Program Wspólne Podwórko 

Celem jest „wspieranie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamiesz-

kania, a także animowanie budowy kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizo-

wanie i przejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką”19. 

Program modernizacji chodników Chodniki jak nowe 

Kryteria wyboru miejsca realizacji inwestycji są zawsze takie same. Najważniejsze to stan 

techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie dogodnego 

i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realiza-

cja programu odbywa się również w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanaliza-

cyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie 

modernizacji i rozbudowy sieci. 

Program montażu oświetlenia ulic Jaśniejszy Gdańsk 

Program Jaśniejszy Gdańsk podzielony został na kilka etapów. W pierwszym – w latach 2016–

2017 – oświetlonych zostało 38 lokalizacji. Koszt tego etapu to 5 mln zł. Drugi etap realizowany 

                                                        
19 Program Wspólne Podwórko. Edycja 2016, http://www.gznk.pl/wspolne_podworko/, dost. 23.02.2017 r.  

http://www.gznk.pl/wspolne_podworko/
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w latach 2017–2018 to kolejne 58 lokalizacji i 7 mln zł. W latach 2016–2018 oświetlono łącznie około 

36 km ulic i ciągów pieszych. Zakończenie prac w ramach kolejnych etapów nastąpi do 2025 roku 

i obejmie ponad 400 lokalizacji. 

 

10.  Mechanizmy integrowania działań 

• Komplementarność przestrzenna – wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć rewitaliza-

cyjnych na obszarze rewitalizacji. 

Zapewniona jest przez: 

- spójność działań rewitalizacyjnych podstawowych i uzupełniających z polityką przestrzenną 

ujętą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

- zgodność działań funkcjami i formami zabudowy wynikającymi z obowiązujących miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- spójność z programami miejskimi w szczególności z programem „Gdańskie Przestrzenie 

Lokalne – Etap 1– obszary rewitalizacji”. 

• Komplementarność problemowa – integracja programów i projektów w sektorach polityki: 

społecznej, infrastrukturalnej. 

Zapewniona jest przez: 

- nadrzędna rolę działań społecznych, którym podporządkowane są działania inwestycyjne, 

- wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych na poszczegól-

nych podobszarach, 

- szczególne uwzględnienie w politykach sektorowych potrzeb podobszarów rewitalizacji i 

takie kształtowanie działań aby synergicznie dążyć do realizacji celów rewitalizacji. 

• Komplementarność proceduralno-instytucjonalna – wdrażane zasady partnerstwa i par-

tycypacji poszczególnych podmiotów, miejscowych społeczności i innych partnerów zaanga-

żowanych w działania programu. 

Zapewniona jest przez: 

- priorytetem jest koordynacja działań na poszczególnych podobszarach, w taki sposób aby 

prowadzone były jak najefektywniej i najskuteczniej realizowały cele rewitalizacji, w tym celu 

w ramach Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego zostaną powołani koordyntorzy 

dla poszczególnych podobszarów, których rolą będzie bieżąca kontrola postępów realizacji 

działań, 

- koordynację działań uzupełniających i innych działań miejskich na poszczególnych podob-

szarach na poziomie zarządczym w mieście, 

- powołanie Komitetu Rewitalizacji, którego rolą będzie bieżąca kontrola i doradztwo w za-

kresie rodzaju, skali i efektywności prowadzonych działań. 

• Komplementarność międzyokresowa – długookresowość działań przewidywanych 

w Gminnym Programie Rewitalizacji.  
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Zapewniona jest przez: 

- działania przewidziane do realizacji do 2017 trwające do 2023 będą kontynuowane i będą 

ewoluować wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami na wyznaczonych podobszarach, 

- kontynuowane będą działania społeczne i systematycznie prowadzone będą działania uzu-

pełniające do wykonanych inwestycji zrealizowane w larach 2004-2016, 

- na podstawie monitoringu i ewaluacji działań wdrażane będą modyfikacja  poszczególnych 

polityk miejskich, tak aby wzmocnić i nakierunkować działania na osiągniecie zakładanych 

rezultatów. 

 

• Komplementarność źródeł finansowania – finansowanie działań rewitalizacyjnych 

z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania. 

Zapewniona jest poprzez:  

- dywersyfikację źródeł finasowania działań ujętych w GPR poprzez uwzględnienie: 

− Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− Budżetu Miasta Gdańska, 

− Beneficjentów/partnerów prywatnych takich jak wspólnoty mieszkaniowe, przedsię-

biorcy, organizacje pozarządowe i inne. 

- dążenie do zaangażowania w realizację celów rewitalizacji partnerów prywatnych w formule 

partnerstwa publiczno – prywatnego. 
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11. Szacunkowe ramy finansowe 

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Miasta Gdańska. W części dotyczącej wydatków majątkowych ujęte zostały projekty 

rewitalizacyjne, składające się kilku zadań inwestycyjnych wskazanych w przedsięwzięciach podsta-

wowych, a współfinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 8 – Konwersja.  Z kolei w części doty-

czącej wydatków bieżących ujęte są przedsięwzięcia związane z realizacją zadań społecznych, 

współfinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 6 – Integracja. Dodatkowo środki na realizację 

przedsięwzięć podstawowych zostały ujęte w budżetach poszczególnych Partnerów, spółek miej-

skich uczestniczących w projekcie itp. Przedsięwzięcia uzupełniające są ujęte w WPF w kilku  pozy-

cjach, zgodnie z charakterem danego zadania.  

Szacunkowe ramy finansowe opierają się na kilku głównych źródłach finansowania projek-

tów rewitalizacyjnych. Są to przede wszystkim:  

1. środki Unii Europejskiej, m. in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 

Fundusz Społeczny – w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykorzystanie dostępnych środków ze wskaza-

nych funduszy jest obok wkładu własnego Gminy Miasta Gdańska głównym źródłem fi-

nansowania działań na obszarach rewitalizacji.  

2. środki własne Gminy Miasta Gdańska – realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizo-

wanych przy współudziale funduszy unijnych wymaga zabezpieczenia wkładu własnego, 

oraz zapewnienia finansowania wydatków uznawanych za niekwalifikowalne.  

3. środki prywatne, w tym. wkład własny wspólnot mieszkaniowych – Partnerów projektów 

rewitalizacyjnych,  

4. kredyty, pożyczki i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do JST i innych pod-

miotów realizujących projekty rewitalizacyjne, np. pożyczka rewitalizacyjna. 

Koszt zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji szacuje się na kwotę około 

1 686 000,00 zł. 

Przedstawione poniżej koszty realizacji zadań stanowią wartość szacunkową i mogą ulegać 

zmianom na etapie realizacji poszczególnych projektów. 

 

Tab. 11.1 Zbiorcze zestawienie szacunkowych ram finansowych dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

podstawowych i uzupełniających 

                     Źródło 

Podobszar 

Całkowity 

koszt [PLN] 

UE EFS 

[PLN] 

UE EFRR 

[PLN] 

Gmina 

[PLN] 

Fundusze kra-

jowe 

[PLN] 

Prywatne 

[PLN] 

Biskupia Górka / 

Stary Chełm 
57 311 000 510 000 21 104 961 31 244 703 5 296 001 507 074 

Dolne Miasto/ Plac 

Wałowy/ Stare 

Przedmieście 

198 896 000 510 000 42 599 842 116 673 158 39 623 000 510 000 

Nowy Port z Twier-

dza Wisłoujście 
50 404 000 527 000 29 481 636 19 549 063 441 000 405 300 

Orunia 56 662 263 515 323 19 325 406 34 253 554 2 180 700 387 280 

Razem: 363 273 263 2 062 323  112 511 845 201 720 478 47 540 701 1 809 654 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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Tab. 11.2 Zestawienie szczegółowe ram finansowych dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych i uzupełniających - podobszar rewitalizacji Bi-

skupia Górka / Stary Chełm 

Podobszar Biskupia Górka/ Stary Chełm 

                              Źródło finasowania 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Całkowity koszt 

[PLN] 

UE EFS 

[PLN] 

UE EFRR 

[PLN] 

Gmina 

[PLN] 

Fundusze kra-

jowe - WFOŚ 

[PLN] 

Prywatne 

[PLN] 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

1. Miejsca wsparcia i zajęcia usprawniające dla 

osób niesamodzielnych: Centrum Wsparcia 

Seniora 
200 000 170 000 - 30 000 - - 

2. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi w Centrum Wsparcia Ro-

dziny 
400 000 340 000 - 60 000 - - 

3. Remont i adaptacja lokalu w celu prowadze-

nia działań społecznych (z powiększeniem 

lokalu) 
ok. 950 000 - 580 830 369 170 - - 

4. Remont i adaptacja lokalu w celu prowadze-

nia działań społecznych 
ok 4 500 000 - 2 751 300 1 748 700 - - 

5. Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą tech-

niczną 
ok 17 300 000 - 11 677 220 6 722 780 - - 

6. Przebudowa i modernizacja elementów bu-

dynków mieszkalnych wraz z otoczeniem 
ok 15 600 000 - 3 742 000 11 350 926 - 507 074 

7. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów 

zieleni  
2 050 000 - 1 253 370 796 630 - - 

8. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów 

zielonych 
1 060 000 - 648 084 411 916 - - 

9. Animacje społeczności lokalnej w prze-

strzeni dzielnicy w ramach integracji miesz-

kańców 
440 000 - 269 016 170 984 - - 

Razem: 42 500 000 510 000 20 921 820 21 912 846 - 507 074 
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające 

A. Budżet Obywatelski 2017 - Biskupia 

Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna 
654 000 - - 654 000 - - 

B. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w 

rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku 
10 635 000 - - 6 066 199 4 568 801 - 

C. Naprawa muru oporowego zabezpiecza-

jącego skarpę przy ul. Biskupiej 
400 000 - - 400 000 - - 

D. G-1 Kompleksowa modernizacja energe-

tyczna obiektów oświatowych i sportowych 
218 000 - 183 141 3 4858 - - 

E. Program Priorytetowy KAWKA - Termo-

modernizacje budynków komunalnych w 

Gdańsku - konkurs KAWKA 
1 616 000 - - 888 800 727 200 - 

F. Modernizacja w obiektach użyteczności 

publicznej 
876 000 - - 876 000 - - 

G. Program budowy nowego oświetlenia 

miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" Budowa 

nowego oświetlenia. 
412 000 - - 412 000 - - 

Razem 14 811 000 - 183 141 9 331 857 5 296 001 - 

ŁĄCZNIE DLA PODOBSZARU BG/SCH 57 311 000 510 000,00 21 104 961 31 244 703 5 296 001 507 074 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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Tab. 11.3 Zestawienie szczegółowe ram finansowych dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych i uzupełniających - podobszar rewitalizacji Dolne 

Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 

Podobszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 

                                     Źródło finasowania 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

Całkowity koszt 

[PLN] 

UE EFS 

[PLN] 

UE EFRR 

[PLN] 

Gmina 

[PLN] 

Fundusze kra-

jowe 

WFOŚ / Rządowy 

program wspie-

rania budownic-

twa (SBC)  [PLN] 

Pry-

watne 

[PLN] 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

1. Rozwój istniejącej placówki wsparcia dziennego: 

utworzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie zakresu 
300 000 255 000 - 45 000 - - 

2. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wycho-

wawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny 
300 000 255 000 - 45 000 - -- 

3. Adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem są-

siedniego terenu przeznaczonego na prowadzenie Pla-

cówki Wsparcia Dziennego 

Ok. 1 900 000 - 973 940 926 060 - - 

4. Modernizacja i adaptacja lokalu przeznaczonego do 

prowadzenia Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny 
570 000 - 292 182 277 818 - - 

5. Zagospodarowanie terenu Placu Wałowego wraz z 

przebudową dróg i infrastruktury podziemnej 
10 164 000 - 5 923 620 4 240 380 - - 

6. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z 

bastionami 
Ok. 3 500 000 - 1 794 100 1 705 900 - - 

7. Przebudowa i modernizacja elementów budynków 

mieszkalnych wraz z otoczeniem 
11 200 000 - 3 300 000 7 390 000 - 510 000 

8. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury 

podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu 
11 300 000 - 5 792 380 5 507 620 - - 

9. Animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dziel-

nicy w ramach integracji mieszkańców 
440 000 - 374 000 66 000 - - 

Razem: 38 654 000 510 000 18 450 222 20 203 778 - 510 000 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające 
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                                     Źródło finasowania 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

Całkowity koszt 

[PLN] 

UE EFS 

[PLN] 

UE EFRR 

[PLN] 

Gmina 

[PLN] 

Fundusze krajowe 

WFOŚ /Rządowy 

program wspiera-

nia budownictwa 

(SBC) 

[PLN] 

Pry-

watne 

[PLN] 

A. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo- 

usługowej  (TBS Motława) 
69 200 000 - - 37 182 000 32 018 000 - 

B. Kompleksowa modernizacja energetyczna bu-

dynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizo-

wanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w 

latach 2017-2020. 

38 200 000 - 23 172 120 15 027 880 - - 

C. Przystań kajakowa przy ul. Żabi Kruk, przystań 

kajakowa i przenoska przy Opływie Motławy - 

Kamienna Grodza 

ok. 1 150 000 - 977 500 172 500 - - 

D. BO 2017 - Budowa pomostu na potrzeby 

sportu i turystyki kajakowej oraz sportów 

wędkarskich 

60 000 - - 60 000 - - 

E. Przebudowa ul. Reduty Dzik II etap  1 670 000 - - 1 670 000 - - 
F. Modernizacja w obiektach użyteczności pu-

blicznej 
1 700 000 - - 1 700 000 - - 

G. Budowa wielopoziomowego parkingu  31 300 000 - - 31 300 000 - - 
H. Program priorytetowy KAWKA – termomoder-

nizacje budynków komunalnych w Gdańsku 
16 900 000 - - 9 295 000 7 605 000 - 

I. Koncepcja zagospodarowania nabrzeży Starej 

i Nowej Motławy 
62 000 - - 62 000 - - 

Razem 160 242 000 - 24 149 620 96 469 380 39 623 000 - 

ŁĄCZNIE DLA PODOBSZARU DM/PW/SP 198 896 000 510 000 42 599 842 116 673 158 39 623 000 510 000 
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Tab. 11.4 Zestawienie szczegółowe ram finansowych dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych i uzupełniających - podobszar rewitalizacji Nowy 

Port z Twierdzą Wisłoujście 

Podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

                               Źródło finasowania 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

Całkowity koszt 

[PLN] 

UE EFS 

[PLN] 

UE EFRR 

[PLN] 

Gmina 

[PLN] 

Fundusze 

krajowe 

WFOŚ  

[PLN] 

 

Prywatne 

[PLN] 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

1. Zajęcia dla rodzin dysfunkcyjnych w ramach 

Klubu Aktywnego Mieszkańca 
320 000 272 000 - 48 000 - - 

2. Utworzenie miejsc w placówce wsparcia 

dziennego dla osób w wieku 13-18 lat 
300 000 255 000 - 45 000 - - 

3. Przebudowa i modernizacja budynku na 

Klubu Aktywnego Mieszkańca 
1 300 000 - 991640 308 360 - - 

4. Remont lokalu przy na potrzeby świadcze-

nia usług społecznych skierowanych do 

młodzieży i jej środowiska 
ok. 350 000 - 266980 83 020 - - 

5. Przebudowa placu przy przystani promowej 6 500 000 - 4958200 1 541 800 - - 
6. Zagospodarowanie parku na Szańcu Za-

chodnim wzdłuż nabrzeży Martwej Wisły 
6 500 000 - 4958200 1 541 800 - - 

7. Przebudowa i modernizacja elementów bu-

dynków mieszkalnych wraz z otoczeniem 
ok. 10 870 000 - 3523890 6 940 810 - 405300 

8. Przebudowa i modernizacja dróg i infra-

struktury podziemnej 
ok. 5 330 000 - 4065724 1 264 276 - - 

9. Animacje społeczności lokalnej w prze-

strzeni dzielnicy w ramach integracji miesz-

kańców 
425 000 - 324190 100 810 - - 

Razem: 31 895 000 527 000 19 088 824 11 873 876 - 405300 
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające 

A. Gdańsk miastem zawodowców- rozwój 

infrastruktury szkół zawodowych 
9 260 000 - 4 907 800 4352200 - - 

B. Budżet Obywatelski 2017 - Nowy -Port 

boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców 

Nowego Portu i pobliskich dzielnic 

218 000 - - 218000 - - 

C. Budżet Obywatelski 2018 - Plac zabaw 

dla dzieci przy Parku Jordanowskim w 

Nowym Porcie 

133 000 - - 133000 - - 

D. Budżet Obywatelski 2018 - Nowy Nowy 

Port - etap II 
245 000 - - 245 000 - - 

E. Budżet Obywatelski 2019 - Remont drogi 

dojazdowej do garaży i budynków przy 

ul. Wyzwolenia 17, 19, 21 

388 000 - - 388 000 - - 

F. Remediacja zdegradowanego i zanie-

czyszczonego terenu Szańca Zachod-

niego w Gdańsku Nowym Porcie 

176 000 - - 176000 - - 

G. G-1 Kompleksowa modernizacja energe-

tyczna obiektów oświatowych i sporto-

wych 

6 529 000 - 5 485 013 1 043 987 - - 

H. Program Priorytetowy KAWKA - Termo-

modernizacje budynków komunalnych w 

Gdańsku - konkurs KAWKA 

980 000 - - 539 000 441 000 - 

I. Modernizacja w obiektach użyteczności 

publicznej 
520 000 - - 520 000 - - 

J. Modernizacja Centrum Treningu Umie-

jętności Społecznych 
60 000 - - 60 000 - - 

Razem 18 509 000 - 10 392 813 7 675 187 441 000 - 

ŁĄCZNIE DLA PODOBSZARU NPzTW 50 404 000 527 000 29 481 636 19 549 063 441 000 405 300 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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Tab. 11.5 Zestawienie szczegółowe ram finansowych dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych i uzupełniających - podobszar rewitalizacji      

Orunia 

Podobszar Orunia 

                         Źródło finasowania 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

Całkowity koszt 

[PLN] 

UE EFS 

[PLN] 

UE EFRR 

[PLN] 

Gmina 

[PLN] 

Fundusze kra-

jowe WFOŚ 

[PLN] 

 

Prywatne 

[PLN] 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podstawowe 

1. Rozszerzenie wsparcia w istniejącej pla-

cówce wsparcia dziennego; miejsce realiza-

cji zajęć: Dworcowa 11. 
306 263 260 323 - 45 940 - - 

2. Usługi społeczne o charakterze profilaktycz-

nym przy wykorzystaniu metody pracy po-

dwórkowej 
300 000 255 000 - 45 000 - - 

3. Budowa placówki na potrzeby realizacji za-

dań z zakresu usług społecznych 9 500 000 - 5 662 450 3 837 550 - - 

4. Przebudowa budynku dawnego ratusza 

wraz z adaptacją na cele społeczne 5 200 000 - 2 803 320 2 396 680 - - 

5. Rewaloryzacja rynku Oruńskiego wraz z 

przebudową układu drogowego i infrastruk-

turą techniczną 
8 600 000 - 4 636 260 3 963 740 - - 

6. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych 

przestrzeni publicznych 3 600 000 - 1 940 760 1 659 240 - - 

7. Przebudowa i modernizacja elementów bu-

dynków mieszkalnych wraz z otoczeniem 12 000 000 - 3 200 000 8 412 720 - 387 280 

8. Animacje społeczności lokalnej w prze-

strzeni dzielnicy w ramach integracji miesz-

kańców 
425 000 - 229 117 195 883 - - 

Razem: 39 931 263 515 323 18 471 907 20 556 753 - 387 280 
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające 

A. Opracowanie dokumentacji dla bu-

dowy bezkolizyjnego przekroczenia 

magistrali kolejowej E65 wraz z siecią 

dróg dojazdowych 

3 689 000 - - 3 689 000 - - 

B. Gdańsk miastem zawodowców - Roz-

wój infrastruktury szkół zawodowych 672 000 - 356 160 315 840 - - 

C. Budżet Obywatelski 2017-2019 
1 627 000 - - 1 627 000 - - 

D. Program budowy i modernizacji chod-

ników 2019 2 106 000 - - 2 106 000 - - 

E. G-1 Kompleksowa modernizacja ener-

getyczna obiektów oświatowych i spor-

towych 
592 000 - 497 339 94 661 - - 

F. Modernizacja obiektów użyteczności 

publicznej 1 232 000 - - 1 232 000 - - 

G. Program Priorytetowy KAWKA 
4 846 000 - - 2 665 300 2 180 700  

H. Modernizacja budynków komunalnych 
1 967 000 - - 1 967 000 - - 

Razem 16 731 000 - 853 499 13 696 801 2 180 700 - 

ŁĄCZNIE DLA PODOBSZARU OR 56 662 263 515 323 19 325 406 34 253 554 2 180 700 387 280 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 
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12. Opis struktury zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji 

12.1 GPR w strukturze jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska 

W schemacie uwzględniono jednostki zaangażowane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio 

w zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 12.1 Schemat powiązań organizacyjnych 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

12.2 Podział kompetencji w zakresie Gminnego Programu Rewitalizacji 

Prezydent Miasta 

Prezydent miasta odpowiada za wykonywanie uchwał Rady Miasta Gdańska i zadań gminy 

określonych przepisami prawa. W zakresie zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitaliza-

cji istotnymi kompetencjami prezydenta miasta są: 

• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określanie sposobu wykonywania uchwał, 

Prezydent Miasta Gdańska

z-ca ds. zrównoważonego 
rozwoju

Komitet Rewitalizacji

Biuro Rozwoju 
Gdańska - Zespoł 

Rewitalizacji i 
Dziedziectwa 
Kulturowego

Gdański Zarząd Dróg i 
Zieleni

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

Gdańskie Towarzystwo 
Budownictwa 

Społeczengo sp. z o.o.

Gdańskie Usługi 
Komunalne sp z o.o.

Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego 

"Motława" sp z o.o.

Gdańska 
Infrastruktura 

Społeczna sp z o.o.

z-ca ds. inwestycji

Wydział Programów 
Rozwojowych

Wydział Urbanistyki i 
Architektury

Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska

Biuro Miejskiego 
Konsewatora 

Zabytków

z-ca ds. przedsiębiorczości i 
ochrony klimatu

Wydział Środowiska

Gdański Urząd Pracy

Wydział Polityki 
Gospodarczej

z-ca ds. edukacji i usług 
społecznych

Wydział Rozwoju 
Społecznego

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzine
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• gospodarowanie mieniem komunalnym, 

• realizowanie budżetu, 

• powierzanie zastępcom prezydenta, sekretarzowi miasta oraz skarbnikowi miasta prowadzenia 

określonych spraw miasta w swoim imieniu. 

W strukturze zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji prezydentowi miasta 

podlegają: 

• Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, 

• Zastępca Prezydenta ds. polityki inwestycji, 

• Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, 

• Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych, 

• inne jednostki, wydziały i biura w zakresie pełnionych funkcji. 

 

Biuro Rozwoju Gdańska 

Biuro Rozwoju Gdańska jest jednostką organizacyjną Gdańska zajmującą się przygotowywa-

niem opracowań planistycznych. Podlegając nadzorowi zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego 

rozwoju Biuro odpowiada za przygotowanie, realizację, koordynację oraz monitoring Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

W strukturze Biura wyłoniono Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, któremu po-

wierzono zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji. 

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego 

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego w procesie zarządzania realizacją programu 

jest jednostką koordynującą i posiada następujące kompetencje: 

• kompleksowa koordynacja działań związanych z przygotowaniem, realizacją, zarządzaniem 

i monitoringiem Gminnego Programu Rewitalizacji, 

• prowadzenie i rozliczanie projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach ZIT, współfinan-

sowanych ze środków funduszy europejskich w ramach RPO WP 2014–2020, 

• monitoring projektów towarzyszących realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitali-

zacji, 

• współpraca z jednostkami, wydziałami i biurami objętymi strukturą zarządzania realizacją Gmin-

nego Programu Rewitalizacji, w zakresie ich funkcji i kompetencji, na rzecz działań związanych z 

obszarami rewitalizacji. 

Zespół koordynuje zarówno działania organizacyjne, jak i działania wdrożeniowe w zakresie 

zadań społeczno-gospodarczych oraz zadań inwestycyjnych. 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, podlegając zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego roz-

woju, w strukturze zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiada za zarzą-

dzanie drogami, parkami, placami zabaw, zieleńcami i zadrzewieniem miejskim, cmentarzami ko-

munalnymi, lasami komunalnymi i aranżacją przestrzeni publicznej na podobszarach rewitalizacji. 

GZDiZ będzie współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej 

Wydział Gospodarki Komunalnej jest odpowiedzialny za realizację polityki komunalnej pod 

nadzorem zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. W zakresie realizacji Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji odpowiada za prowadzenie i monitorowanie działań związanych z gospodarką 

komunalną, takich jak kwalifikacja do uzyskania pomocy mieszkaniowej, ewidencja i opieka nad 

lokalami komunalnymi oraz bieżąca analiza potrzeb mieszkaniowych na obszarach rewitalizacji. 

Wydział będzie współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 

Gdańskie Nieruchomości 

Jednostka budżetowa Gdańskie Nieruchomości odpowiada m.in. za bieżące utrzymanie, re-

monty i modernizację nieruchomości komunalnych na obszarach rewitalizacji. GN będzie współ-

pracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 

Wydział Polityki Gospodarczej 

Wydział Polityki Gospodarczej pod nadzorem zastępcy prezydenta ds. przedsiębiorczości i 

ochrony klimatu w ramach struktury zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji zaj-

muje się zagadnieniami związanymi z realizacją polityki gospodarczej na obszarach rewitalizacji. 

Odpowiada m.in. za badanie sytuacji społeczno-gospodarczej, rozwój partnerstwa gospodarczego, 

w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowywanie i opiniowanie ak-

tów prawnych dotyczących lub związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym realizowanym 

na podobszarach rewitalizacji. Wydział będzie współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzic-

twa Kulturowego. 

Wydział Programów Rozwojowych 

Wydział Programów Rozwojowych pod nadzorem zastępcy prezydenta ds. inwestycji w ra-

mach struktury zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiada za uwzględ-

nienie budżetu na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

oraz prowadzenie rozliczeń między jednostkami zaangażowanymi w realizację Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji. Wydział będzie współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturo-

wego. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, jako jednostka budżetowa w ramach struktury zarzą-

dzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiada za przygotowywanie i realizację in-

westycji gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Do jej kompetencji należą planowanie, 

przygotowanie i realizacja remontów obiektów, w tym użyteczności publicznej, na podobszarach 

rewitalizacji. Wydział będzie współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 

Wydział Rozwoju Społecznego 

W ramach struktury zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Wydział Roz-

woju Społecznego odpowiada m.in. za podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju lokal-

nej ekonomii społecznej na obszarach rewitalizacji, inicjowanie badań i analiz służących opracowa-

niu i realizacji miejskich programów społecznych, współpracę w tworzeniu polityki mieszkaniowej 

miasta dla najsłabszych jego mieszkańców na obszarach rewitalizacji, organizację i nadzór nad pra-

widłowym funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na obszarze rewitalizacji 
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oraz opracowanie i realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

działań Gminnego Programu Rewitalizacji. 

W strukturze zarządzania realizacją programu Wydziałowi Rozwoju Społecznego podlega 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydział będzie współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dzie-

dzictwa Kulturowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podlega nadzorowi Wydziału Rozwoju Społecznego. 

W strukturze zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji jest jednostką odpowie-

dzialną za działania związane z pomocą społeczną i pracę socjalną w obszarach rewitalizacji, rozu-

mianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Ośrodek będzie współpracował z Ze-

społem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 

Inne jednostki, wydziały i biura w zakresie pełnionych funkcji 

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego w ramach zarządzania realizacją Gminnego 

Programu Rewitalizacji współpracuje w kwestiach formalnych i proceduralnych oraz innych zagad-

nieniach leżących w zakresie kompetencji z m.in.: sekretarzem miasta, skarbnikiem miasta, Wy-

działem Skarbu, Wydziałem Środowiska, Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Biurem Prezydenta 

ds. kultury i instytucjami podległymi, Biurem Prezydenta ds. sportu i instytucjami podległymi, Biu-

rem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Doradcą Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, Pełno-

mocnikiem Prezydenta ds. komunikacji rowerowej a także koordynatorami Programów Operacyj-

nych służących wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta. 

12.3 Schemat powiązań operacyjnych 

Schemat powiązań operacyjnych obejmuje podmioty bezpośrednio zaangażowane w działania 

związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednostką koordynującą jest Zespół Rewi-

talizacji i Dziedzictwa Kulturowego. Kompetencje poszczególnych podmiotów opisano powyżej, po-

niżej zaś powiązania operacyjne pomiędzy nimi: rys. 12.2. Schemat powiązań operacyjnych. 

Partnerzy projektów 

Partnerami przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych ujętych w GPR są m.in. wyło-

nione w konkursach organizacje pozarządowe jako liderzy procesu na każdym z podobszarów oraz 

wspólnoty mieszkaniowe. Partnerzy bezpośrednio angażują się w realizację założeń i celów Gmin-

nego Programu Rewitalizacji poprzez działania indywidualne i projekty wielostronne, w których 

uczestniczą. Partnerzy będą współpracowali z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 

Organizacje pozarządowe współpracować będą też z Wydziałem Rozwoju Społecznego. 

Jako partnerzy projektu w ujęciu operacyjnym ujęte są także rady dzielnic, jako bezpośrednio 

powiązane z mieszkańcami każdego z podobszaru a także inni interesariusze rewitalizacji, którzy 

mogą włączyć się do procesu.  
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Ryc. 12.2 Schemat powiązań operacyjnych 

Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

12.3.1 Komitet Rewitalizacji 

Rada Miasta Gdańska, zgodnie z ustawą o rewitalizacji powoła Komitet Rewitalizacji uchwałą 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji20. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z orga-

nami Gminy Miasta Gdańska w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewi-

talizacji oraz pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Gdańska. Jest upraw-

niony do wyrażania opinii, stanowisk oraz rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest istotnym 

elementem partycypacji społecznej. 

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, oraz innych podmiotów, których udział 

                                                        

20 Uchwała Nr XLI/1131/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 roku. 



 

124 

jest uzasadniony z uwagi na realizowane zadania. Prezydent Miasta Gdańska w drodze zarządzenia 

będzie powoływał Komitet każdorazowo na okres jednej kadencji trwającej 5 lat. 

Skład Komitetu stanowi maksymalnie 25 osób reprezentujących środowiska i podmioty bę-

dące interesariuszami rewitalizacji, w tym m. in.: 

• co najmniej 4 mieszkańców – po jednym z każdego obszaru rewitalizacji wyznaczonego sto-

sowną uchwałą Rady Miasta Gdańska, 

• co najmniej 2 przedstawicieli właścicieli/ użytkowników wieczystych nieruchomości/ pod-

miotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w 

tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa 

społecznego, 

• 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Miasta Gdańska spoza obszarów rewitalizacji, 

• co najmniej 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdań-

ska działalność gospodarczą, 

• co najmniej 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdań-

ska działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

• przedstawiciele podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 5–7 ustawy z dnia 9 października 

2015 roku o rewitalizacji, w tym: 

- Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 

- Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, 

- Rady Miasta Gdańska, 

- rad dzielnic działających na obszarach rewitalizacji. 

Przedstawiciele podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 5–7 ustawy z dnia 9 października 

2015 roku o rewitalizacji są wyznaczani przez odpowiednie jednostki, organy, podmioty. Natomiast 

pozostali członkowie komitetu wybrani zostaną w trybie otwartego naboru ogłaszanego przez Pre-

zydenta Miasta Gdańska. 

Przewodniczącego Komitetu wybiera Prezydent Miasta Gdańska. 

Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Gdańska. Każde 

kolejne będzie zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu co najmniej raz na kwartał. Ponadto 

dodatkowe posiedzenie Komitetu będzie mogło zostać zwołane na wniosek Prezydenta Miasta 

Gdańska lub co najmniej 5 członków Komitetu. 

W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji oraz inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Prezydenta Miasta Gdańska. Osoby za-

proszone będą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu wyłącznie z głosem doradczym. 

Stanowisko Komitetu wyrażane będzie w formie opinii przyjmowanej w drodze głosowania. 

Obsługę organizacyjną i administracyjną Komitetu zapewni Prezydent Miasta Gdańska po-

przez Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Komitet będzie 

współpracował z Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. 
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12.4 Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji 

Wydatki związane z zarządzaniem realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji będą pokry-

wane ze środków budżetu miasta, w ramach budżetów poszczególnych jednostek, wydziałów i biur 

bezpośrednio zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecnie nie ma 

możliwości szczegółowego oszacowania kosztów zarządzania. Wstępnie można przewidywać, że 

będą one mieścić się w przedziale 2,5–6% całkowitej wartości przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

12.5 Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

 
 

 Monitorowanie i ocena realizacji GPR  

 

 Realizacja podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

 

 
Realizacja przedsięwzięć uzupełniających (zgodnie z harmonogramem 

gminy) 
 

 

 

Przygotowanie dokumentacji technicznej 

podstawowych przedsięwzięć rewitaliza-

cyjnych 

 

 

 Przygotowanie i uchwalenie GPR 

 

          
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Ryc. 12.3 Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Źródło: opracowanie Biuro Rozwoju Gdańska 
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13. System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji 

System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji (SMiO GPR) polega na zbie-

raniu obiektywnych danych, ich analizowaniu i wyciąganiu wniosków pomagających w ocenie efek-

tywności i poprawności realizowanych przedsięwzięć w przyjętej perspektywie czasowej. Monito-

rowanie ma na celu ocenę stopnia postępu realizacji programu, identyfikację barier i trudności, ale 

też wskazanie nowych obszarów wymagających wsparcia poza obszarami rewitalizacji i zdegrado-

wanymi. 

Systematyczny monitoring jest integralnym i nierozerwalnym elementem bieżącego zarzą-

dzania Gminnym Programem Rewitalizacji. Nadrzędnym celem monitorowania procesów rewitali-

zacyjnych jest dostarczenie informacji, na podstawie których następuje ocena postępu prowadzo-

nych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zachodzących zmian. Takie rozwiązanie gwarantuje 

zgodność całego przedsięwzięcia z przyjętymi u jego podstaw założeniami i celami strategicznymi. 

Monitoring pozwoli również na identyfikację trudności we wdrażaniu założeń GPR. 

System monitoringu w swym ostatecznym celu ma sprawdzać w jakim stopniu cele określone 

w GPR stały osiągnięte, a tym samym być podstawą do podjęcia decyzji co do kontynuacji działań 

rewitalizacyjnych we wskazanych podobszarach, bądź podjęcia takich działań w innych rejonach 

miasta.  

W systemie monitorowania i oceny GPR wskazuje się dwa zależne od siebie poziomy tj. 

diagnoza zjawisk kryzysowych oraz analiza realizacji i efektywności GPR. 

a) poziom 1 – diagnoza zjawisk kryzysowych - analiza wskaźnikowa, 

b) poziom 2 – wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania. 

 

Poziom1 

Głównym celem analizy wskaźnikowej jest bieżące monitorowanie zachodzących w mieście 

zjawisk, w szczególności kryzysowych, identyfikowania ich natężenia i koncentrowania się, a tym 

samym służy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Wtórnie analiza wskaźnikowa przeprowadzana w granicach już wyznaczonego obszaru zdegrado-

wanego i obszaru rewitalizacji służy monitorowaniu zmian natężenia zjawisk kryzysowych na wy-

znaczonym obszarze, a tym samym pomaga w ocenie efektywności przeprowadzanych działań.  

Analiza wskaźnikowa zakłada zbieranie danych do najmniejszych możliwych jednostek lub obsza-

rów statystycznych (punkty adresowe, kwadraty 1 ha, itp.), pozwalając na agregację danych dla do-

wolnych obszarów. 

Badając obszar całego miasta, wskazuje się poziom średni, interpretowany jako zadowalający po-

ziom jakości życia mieszkańców. W przypadku analizy wskaźnikowej, wyniki powyżej średniej - 

uznano za pozytywne, zaś poniżej średniej – za negatywne.  

Analiza wskaźnikowa opiera się o obiektywne dane pozyskiwane bezpośrednio z odpowiednich in-

stytucji, dostępnych baz danych, itp. Dane te, agregowane są w takich zbiorach, aby łatwo było 

wskazać wartość zarówno dla całego miasta oraz dla wyznaczonych obszarów (w tym rewitalizacji 

i zdegradowanych). Model ten pozwoli również na wskazanie nowych obszarów o niskich wynikach 
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(tzw. zagrożonych). Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest w zestawie wybranych i niezmien-

nych wskaźników. Uwzględnione w analizie zagadnienia odnoszą się do wymiarów: społecznego 

oraz funkcjonalnego (w tym: przestrzenno-funkcjonalnego, środowiskowego, gospodarczego i 

technicznego). 

Dla właściwej obserwacji zmian, analizy na poziomie pierwszym będą prowadzone co najmniej raz 

na trzy lata, a jeśli to możliwe w cyklach rocznych.   

W razie potrzeby zdeterminowana liczba wskaźników może być wzbogacana o wskaźniki pomocni-

cze, uszczegóławiające badane zjawiska. 

Zestaw wskaźników spełniać musi też zasadę proporcjonalności wg dziedzin, które opisuje. 

Tab. 13.1 Wskaźniki monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji – poziom 1 
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Źródło: opracowanie własne Biura Rozwoju Gdańska 

Głównym efektem analizy jest wskaźnik syntetyczny, którego składowymi są wybrane wskaźniki 

główne. Suma wag wskaźników pozwala wskazać obszary w mieście najbardziej zagrożone. Kolejne 

lata analizy pozwalają na wskazanie dynamiki zmian wszystkich wskaźników łącznie, pokazując syn-

tetycznie przemiany miasta pod względem jakości życia.  

Analiza wskaźnikowa wg powyższego modelu została wykonana po raz pierwszy dla roku 2016, 

który na potrzeby monitoringu uznawany jest za rok bazowy i każdorazowo będzie publikowana 

na stronie www.brg.gda.pl/rewitalizacja. 

Poziom 2 

Podstawowymi i bezpośrednimi wskaźnikami realizacji zadań określonych w GPR są wskaź-

niki produktu i wskaźniki rezultatu. Pokazują one, czy przedsięwzięcia określone w GPR zostały zre-

alizowane. Wskaźniki oddziaływania natomiast pokazują, czy wykonane zadania przyniosły pozy-

tywne zmiany w jakości życia mieszkańców.  

http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja
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Tab. 13.2 Wskaźniki produktu – poziom 2 

Podobszar 

Nazwa wskaźnika 

BG/SCH DM/PW/SP Orunia NP/TW Razem ob-

szar rewitali-

zacji 

liczba osób objętych wsparciem 60 75 60 52 248 

liczba osób uczestniczących w animacjach 80 100 75 50 305 

liczba przebudowanych / nowych obiek-

tów świadczenia usług społecznych 

2 2 2 2 8 

długość przebudowanych dróg 1,6 km 1,12 km 0,27km 0,8 km 3,79 

liczba budynków mieszkalnych objętych 

remontami 

50 40 32 44 166 

liczba zagospodarowanych przestrzeni 

publicznych 

2 2 2 2 8 

 

Tab. 13.3 Wskaźniki rezultatu – poziom 2 

Podobszar 

Nazwa wskaźnika 

BG/SCH DM/PW/SP Orunia NP/TW Razem ob-

szar rewitali-

zacji 

dostępność danego rodzaju usług spo-

łecznych do min. 2025 roku 

tak tak tak tak Tak 

liczba zagospodarowanych podwórek 2 2 2 2 8 

liczba osób korzystających z obiektów 

usług społecznych w ciągu roku 

140 175 150 100 565 

podniesienie jakości i warunków życia 

mieszkańców 

 

   
 

 

Wskaźniki oddziaływania: 

W celu określenia poziomu wskaźników oddziaływania niezbędne jest przeprowadzenie analiz do-

tyczących oceny jakości życia i sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji i celem 

porównania (w odniesieniu do całego miasta), wykonanych metodą ankietową. 

Głównym celem przeprowadzanych badań będzie okresowe dokonywanie pomiaru kluczowych 

wymiarów i aspektów życia mieszkańców poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Uwzględ-

niane w badaniach zagadnienia odnoszą się do następujących wymiarów: społecznego, prze-

strzenno-funkcjonalnego, środowiskowego, gospodarczego i technicznego.  
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Badanie „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” przeprowadzane 

będzie cyklicznie, co około 3 lata (pierwsze badanie wykonano w grudniu 2018 roku),  w obszarze 

rewitalizacji oraz na ogólnomiejskiej próbie dorosłych mieszkańców Gdańska.  

 

Tab. 13.4 Wskaźniki odziaływania – poziom 2 

wymiar wskaźniki cząstkowe 

społeczny 

• relacje z sąsiadami 

• możliwość uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących 

dzielnicy 

• organizacja integracyjnych imprez dzielnicowych (festyny, dni dzielnicy, dni są-

siedzkie, jarmarki itp.) 

• zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojego otoczenia 

• poczucie bezpieczeństwa (napady, rozboje, kradzieże mienia) 

• obecność zachowań takich jak częste nadużywanie alkoholu w miejscach pu-

blicznych 

• przestrzeganie ciszy nocnej  

• wandalizm - dewastowanie elewacji, ławek i innych urządzeń miejskich w dziel-

nicy 

• szybkość i skuteczność działania policji i straży miejskiej w okolicy zamieszka-

nia 

• działanie i inicjowanie stowarzyszeń mających na celu niesienie pomocy oso-

bom potrzebującym   

• działania oraz inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności dzieci, 

młodzieży i aktywności seniorów    

przestrzenno-

funkcjonalny 

• jakość i sposób zagospodarowania podwórka 

• jakość i dostępność placów zabaw dla dzieci  

• jakość i dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

np. boiska, siłownie, sale sportowe itp. 

• lokalizacja przejść  dla pieszych i ich bezpieczeństwo 

• stan oświetlenia ulic i miejsc publicznych  

• stan techniczny chodników i ulic 

• dostępność instytucji społecznych działających na rzecz mieszkańców, np. in-

stytucje kultury, świetlice, domy seniora   

• dostępność i jakość mebli miejskich (ławki, donice, rzeźby, fontanny) 

• estetyka i czytelność przestrzeni publicznej (uporządkowane reklamy, tablice 

informacyjne, oznakowanie ulic)  

• możliwość przemieszczania się osób niepełnosprawnych, osób starszych i z 

małymi dziećmi 

• dostępność do środków komunikacji zbiorowej i stan techniczny przystanków  

• możliwość  dotarcia do innych dzielnic 

środowiskowy 

• stan izolacji cieplnej budynku (efektywność cieplna budynku) 

• jakość i dostępność parków, skwerów i zieleńców 

• utrzymywanie czystości w okolicy miejsca zamieszkania (budynek, ulica, po-

dwórze) 

• stan i czystość powietrza (smog, pyły, zapachy itp.) 

gospodarczy 

• możliwość dokonania zakupu artykułów codziennego użytku w najbliższym 

miejscu zamieszkania  

• dostępność gastronomii - bary, kawiarnie, puby, pizzerie itp. 

• dostępność  do innych usług zaspakajających Pana(i) potrzeby w najbliższym 

miejscu zamieszkania (fryzjer, naprawy, inne)  

• aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość wśród mieszkańców dzielnicy 

• ocena własnej sytuacji materialnej i finansowej 

• oferta miejsc pracy w dzielnicy 

• działania i inicjatywy mające na celu wsparcie  lokalnej przedsiębiorczości 
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techniczny 

• stan techniczny budynków w najbliższym otoczeniu 

• stan techniczny i estetyka obiektów użyteczności publicznej funkcjonujących 

na terenie dzielnicy 

• drożność i efektywność systemów odprowadzania wody deszczowej 

• możliwość korzystania z ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub ogrzewania gazo-

wego 

Źródło: M. Brosz, J. Załęcki, 2018, Percepcja i waloryzacja przestrzeni…, s. 3-4. 

 

W systemie monitoringu nie podaje się wartości docelowych dla analizy wskaźnikowej 

i wskaźników oddziaływania. Wartości bazowe wskaźników znajdują się w poszczególnych 

raportach. Natomiast za wartości docelowe uznaje się wartości średnie dla miasta, wg da-

nych na dany rok. Do określenia tzw. „sukcesu rewitalizacji” należy każdorazowo dokonać 

wieloaspektowej interpretacji uzyskanych wyników, co oznacza, że osiągnięcie wartości 

średnich nie zawsze jest jednoznacznym warunkiem koniecznym do spełnienia celów rewi-

talizacji. 
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14. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dotyczących zasobu miesz-

kaniowego 

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie prawne dotyczące gminnych lokali miesz-

kalnych w Gdańsku są: 

1. Uchwała nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Bu-

downictwa Społecznego z późn. zmianami; 

2. Uchwała nr XLVI/1034/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 

Gdańska na lata 2014–2018 z późn zmianami. 

Dokumenty te regulują zarządzanie oraz realizację polityki mieszkaniowej dla zasobu miesz-

kań komunalnych (w tym socjalnych i zamiennych) Gminy Miasta Gdańska.  

W GPR nie określa się zmian w uchwałach miejskich dotyczących lokali komunalnych.  

W zakresie polityki mieszkaniowej przyjmuje się, że jedynie podejmowanie zintegrowanych, 

ściśle dopasowanych terytorialnie przedsięwzięć, łączących wiele sfer i wykorzystujących działania 

w różnych obszarach polityki miejskiej da szansę zahamowania lub odwrócenia niekorzystnych 

procesów zachodzących w obszarze rewitalizacji.  

Mając na uwadze, iż na czterech podobszarach rewitalizacji zlokalizowanych jest 22,83% 

wszystkich mieszkań komunalnych oraz 27,7% mieszkań socjalnych Gmina, realizując politykę 

mieszkaniową wykorzystywać będzie różne narzędzia pozyskiwania lokali i przekazywania ich 

w najem rodzinom zamieszkujących podobszary.  

Jednym z narzędzi regulujących zasady gospodarki zasobem komunalnym jest Uchwała nr III/14/18 

Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wnio-

sków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny 

punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obo-

wiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu ”Miesz-

kanie na start”. 

W zakresie wynajmowania mieszkań Gmina stosuje szereg narzędzi wspierających rodziny, w tym 

na obszarze rewitalizacji. W przypadku kompleksowych remontów mieszkań, wymagających wy-

kwaterowania rodziny mają prawo wyboru zamieszkania w innej lokalizacji lub powrotu, w miarę 

możliwości, na do lokalu po remoncie. Lokale zamienne są proponowane tym rodzinom w pierw-

szej kolejności. W dniu 6 października 2016 r., zarządzeniem nr 1547/16 Prezydenta Miasta Gdań-

ska został przyjęty regulamin przedkładania propozycji najmu lokali socjalnych w drodze Publicznej 

oferty. Narzędzie to znacznie przyśpieszyło pomoc mieszkaniową w postaci najmu socjalnego lo-

kalu. 

Dla ułatwienia zrozumienia procedury Publicznej oferty najmu został przygotowany dedyko-

wany przewodnik Jak wybrać mieszkanie socjalne dostępny na stronie internetowej 

www.bip.gdansk.pl oraz na stronie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych www.lokale-

socjalne.nieruchomoscigda.pl. Został również opracowany i rozpowszechniony przewodnik pod 

nazwą: Formy pomocy mieszkaniowej, który w prosty i czytelny sposób przedstawia wszelkie moż-

liwe do uzyskania formy pomocy świadczone przez Miasto Gdańsk w zakresie mieszkalnictwa. 

http://www.bip.gdansk.pl/
http://www.lokale-socjalne.nieruchomoscigda.pl/
http://www.lokale-socjalne.nieruchomoscigda.pl/
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W 2016 r. został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska Gdański Program Mieszkalnictwa Spo-

łecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023. Program 

wprowadził funkcjonowanie dwóch modeli mieszkań: wspomaganych dla osób wymagających sta-

łego wsparcia w mieszkaniu i modelu mieszkań ze wsparciem służących zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem spo-

łecznym, wymagającym czasowego lub stałego wsparcia poza mieszkaniem ze względu na brak 

możliwości  samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przy pomocy własnych upraw-

nień, zasobów i możliwości.  

W zakresie udzielania pomocy mieszkaniowej z zasobów gdańskich towarzystw budownic-

twa społecznego w 2018 r. została podjęta przez Radę Miasta Gdańska Uchwała Nr XLVII/1411/18 

dająca możliwość wskazywania przez Gminę określonych osób i rodzin zamieszkujących bez tytułu 

prawnego w budynkach przeznaczonych do wykwaterowania jako potencjalnych najemców lokali 

z zasobu TBS bez obowiązku partycypowania w kosztach budowy tych lokali.  

W związku ze zmianą z dniem 21 kwietnia 2019 r. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego trwają prace nad 

projektem nowej uchwały Rady Miasta Gdańska regulującej zasady wynajmowania lokali wchodzą-

cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy i udzielania pomocy w wynajęciu lokali z zasobów TBS, 

który będzie uwzględniał w całości ustalenia zawarte w obowiązującym Gminnym Programie Rewi-

talizacji Miasta Gdańska. 

Na obszarach rewitalizacji znajduje się 25,64% wszystkich zadłużonych komunalnych mieszkań 

w Gdańsku. Gmina nie pozostawia samym sobie osób posiadających zaległości w opłatach za 

mieszkanie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z 22 lutego 2018 r. w spra-

wie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdań-

ska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któ-

rych ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 

udzielania ulg, Gmina Miasta Gdańska oraz kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasta 

Gdańsk może, przy spełnieniu odpowiednich warunków, rozłożyć zaległości czynszowe na raty, od-

roczyć je lub umorzyć. 

Gmina Miasta Gdańska od wielu lat systematycznie korzysta z finansowego wsparcia z Fun-

duszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 

mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych po-

mieszczeń. Między innymi jest realizowany program budowy mieszkań komunalnych oraz tzw. 

mieszkań ze wsparciem – współfinasowany (45% kosztów kwalifikowanych) z Funduszu Dopłat. Bu-

dowa mieszkań w przywołanych wyżej programach realizowaną będzie przez spółki miejskie: To-

warzystwo Budownictwa Społecznego i Gdańska Infrastrukturę Komunalną. 

Miasto planuje korzystać również z dofinansowania z Funduszu Dopłat w wysokości 20% na 

przedsięwzięcia związane z realizacją inwestycji budowy mieszkań na wynajem przez miejskie 

spółki TBS w ramach społecznego budownictwa czynszowego na podstawie ustawy z dnia 26 paź-

dziernika  1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.  
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15. Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W ramach GPR nie przewiduje się ustalenia Specjalne Strefy Rewitalizacji. Działania zaplano-

wane w ramach GPR nie wymagają korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Remonty, mo-

dernizacja i inne prace budowlane w obrębie lokali mieszkalnych prowadzone będą na dotychcza-

sowych zasadach obowiązujących w mieście. Zasady najmu i zamiany mieszkań obowiązujące w 

mieście nie wymagają stosowanie dodatkowych narzędzi prawnych, jakie zawiera rozdział 5 ustawy 

o rewitalizacji. 

16. Sposób realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie planowa-

nia i zagospodarowania przestrzennego 

16.1 Zakres niezbędnych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy 

Studium zostało zaktualizowane i uchwalone w 2018 roku21. Rozwiązania i decyzje prze-

strzenne przyjęte w Studium są zgodne z ustaleniami GPR. Studium nie wymaga zmiany w zakresie 

dostosowania zapisów do celów i kierunków ani poszczególnych działań ujętych w GPR.  

16.2 Zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecz-

nych do uchwalenia albo zmiany 

Podobszar Biskupia Górka/ Stary Chełm 

Cały podobszar22 rewitalizacji pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego (mpzp). Działania planowane w ramach rewitalizacji nie będą wymagały zmiany obo-

wiązujących planów. Tereny, na których planowane są realizacje inwestycyjne z zakresu rewalory-

zacji przestrzeni publicznych, w tym tereny zieleni w mpzp, przeznaczone są pod funkcje zieleni 

urządzonej. Planowane remonty budynków dotyczą obszarów przeznaczanych pod funkcje miesz-

kaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Ewentualna zmiana sposobu użytkowania pojedynczych obiek-

tów czy lokali jako lokalizacje tzw. usług społecznych będzie zgodna z przeznaczeniem terenu. Nie-

uciążliwe funkcje usługowe dopuszczone są jako funkcje uzupełniające w stosunku do mieszkanio-

wych wielorodzinnych i mieszkaniowo-usługowych. 

Podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście  

Cały podobszar rewitalizacji pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego (mpzp). Większość działań prowadzonych na obszarze jest zgodna z polityką prze-

strzenną zapisaną w mpzp. Planowane w ramach rewitalizacji działania inwestycyjne dotyczące 

dróg, przestrzeni publicznych czy terenów zieleni urządzonej planowane są na terenach zgodnych 

z przeznaczeniem wynikającym z mpzp. 

 

 

                                                        

21 Uchwała Nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

22 Poza niewielkim fragmentem zabudowy o pow. xx ha w rejonie ulicy / tzw. Kolonii Anielinki.  
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Podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

Cały podobszar rewitalizacji pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego. Większość działań prowadzonych na obszarze jest zgodna z zapisami w mpzp. Plano-

wane w ramach rewitalizacji działania inwestycyjne dotyczące dróg, przestrzeni publicznych czy te-

renów zieleni urządzonej planowane są w większości na terenach zgodnych z przeznaczeniem wy-

nikającym z mpzp. Zmiany sposobu użytkowania w ramach działań inwestycyjnych wymaga połu-

dniowa część Szańca Zachodniego oraz teren placu Nadwodnego wskazane jako priorytetowe dzia-

łanie mające na celu wykreowanie terenów rekreacyjnych na obszarze Nowego Portu oraz zago-

spodarowanie placu przy przystani promowej. Zgodnie z obowiązującym mpzp (Uchwała nr 

XXIV/715/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – Wschód w Mieście Gdańsku) południowy 

obszar leży w granicach terenu oznaczonego symbolem 052–85, czyli tereny obsługi transportu dro-

gowego, np.: parkingi, garaże, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, centra logistyczne, autoporty. 

Zgodnie z koncepcją zakłada się na tym terenie rozwój terenów rekreacyjnych z możliwością do-

puszczenia kubatury wzdłuż ulicy Starowiślnej. 

W Nowym Porcie planowane jest opracowanie zmiany kilku miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego. Związane jest to z rozpoczęciem procesu opracowania oferty inwestycyjnej 

w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP). Zasięg planów w opracowaniu pokazano na 

załączniku graficznym nr 3 do GPR – Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych 

na podobszarze Nowy Port z Twierdzą Wiosłujście. Procedowane plany miejscowe nie są bezpo-

średnio związane z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. W przypadku realizacji umowy PPP moż-

liwe będzie realizowane celów publicznych jako działania komplementarnie związane z GPR. 

Podobszar Orunia 

Podobszar Oruni pokryty jest obowiązującymi planami w niewielkim stopniu. Działania inwe-

stycyjne planowane w ramach rewitalizacji z zakresu rewaloryzacji przestrzeni publicznych sku-

pione są w rejonie ul. Gościnnej od ul. Trakt św. Wojciecha do torów kolejowych. Rejon ten prze-

znaczony jest pod rozwój funkcji usługowych i terenów komunikacji, nie stoi więc w sprzeczności 

z planowanymi działaniami. Remonty części wspólnych w budynkach mieszkalnych i prace polega-

jące na uporządkowaniu terenów przyległych (np. podwórek) planowane są na istniejących tere-

nach mieszkaniowych. Część terenów mieszkaniowych, gdzie planowane są remonty, jest objęta 

planem z przeznaczeniem na funkcje przemysłowe, przy czym plan dopuszcza zachowanie istnie-

jących funkcji mieszkalnych. Dla części rejonów, gdzie możliwe byłby działania remontowe istnieją-

cej zabudowy mieszkaniowej i poprawy estetyki terenów przyległych, nie obowiązuje mpzp. Dzia-

łania te dotyczą istniejącego zagospodarowania terenu i nie będzie konieczne sporządzanie planu 

dla umożliwienia ich realizacji. Remonty obiektów usługowych również dotyczą budynków istnieją-

cych w rejonach zgodnych z przeznaczeniem ustalonym w planie. 

Na podobszarze Orunia zawieszono procedurę sporządzenia dwóch planów miejscowych. 

Planowane jest odstąpienie od ich sporządzenia z uwagi na zmianę polityki przestrzennej zapisaną 

w Studium uchwalonym w 2018 roku. Odstąpienie od sporządzenia planów miejscowych nie będzie 

stanowiło przeszkody formalnej dla wdrożenia działań ujętych w GPR. 
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16.3 Miejscowy plan rewitalizacji 

W mieście Gdańsku, wobec istniejącego pokrycia planami miejscowymi nie przewiduje się 

opracowania ani uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji na żadnym z wskazanych podobsza-

rów. 
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17. Załączniki graficzne 

 

Załącznik graficzny nr 1 – Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji miasta Gdańska – podobszar Biskupia Górka/ Stary Chełm 

Załącznik graficzny nr 2 – Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji miasta Gdańska – podobszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście 

Załącznik graficzny nr 3 – Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji miasta Gdańska – podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

Załącznik graficzny nr 4 – Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji miasta Gdańska – podobszar Orunia 
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