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1. WPROWADZENIE
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi
kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Przez działania zintegrowane rozumie się
wzajemnie

powiązane

przedsięwzięcia,

które

obejmują

kwestie

społeczne,

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Celem działań
zintegrowanych

ma

być

wzmocnienie

lokalnych

potencjałów

i

optymalne

wykorzystanie lokalnych uwarunkowań. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:


uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju
gminy;



pełne zdiagnozowanie, służące wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz
analizie dotykających go problemów (diagnoza obejmuje kwestie społeczne,
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne i środowiskowe);



ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;



właściwe dobranie narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego
obszaru;



zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej i środowiskowej;



koordynowanie prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja
skuteczności rewitalizacji;



realizowanie wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego (Ustawa z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – Dz. U. 2015 poz. 1777) zasady
partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę
rewitalizacji w sposób, który zapewni aktywny udział interesariuszy1.

Na podstawie przeprowadzonej delimitacji i konsultacji społecznych w przedmiocie
uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016r. wskazano na
terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych, tj.: Biskupia Górka/ Stary Chełm,
Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,

1

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – Dz. U. 2015 poz. 1777
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Orunia, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno- osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa,
Angielska Grobla, w tym wyznaczono cztery obszary rewitalizacji:


obszar Biskupiej Górki/ Starego Chełmu,



obszar Oruni,



obszar Dolnego Miasta/ Placu Wałowego/ Starego Przedmieścia



obszar Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.

Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdańsku przystąpiono do sporządzania
Gminnego

Programu

Rewitalizacji.

Zakres

oraz

działania

związane

z jego

sporządzeniem objęte są procedurą wynikającą z ustawy o rewitalizacji.
W ramach sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji zrealizowano

w

wyznaczanych czterechobszarach następujące działania:
1. Punkty konsultacyjne, w których można było uzyskać wszelkich informacji na
temat rewitalizacji, zgłosić uwagi w tym zakresie, a także zapisać się na warsztaty:


dla obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm – 24-25-26 kwietnia 2016 roku



dla obszaru Orunia– 24-25-26 kwietnia 2016 roku



dla obszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście – 24-25-26
kwietnia 2016 roku



dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – 29-30-31 maja 2016 roku

2. Spacery badawcze z mieszkańcami obszarów:


dla obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm – 10 maja 2016 roku



dla obszaru Orunia – 11 maja 2016 roku



dla obszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście – 19 maja 2016
roku



dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – 14 czerwca 2016 roku

3. Warsztaty tematyczne dla zainteresowanych, których efektem jest niniejszy
dokument:


dla obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm – 4 czerwca 2016 roku



dla obszaru Orunia – 11 czerwca 2016 roku



dla obszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście – 18 czerwca
2016 roku



dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – 25 czerwca 2016 roku
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Rysunek 1. Ulotki/ plakaty

Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska.
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2. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
BISKUPIA GÓRKA/ STARY CHEŁM

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO REWITALIZACJĄ
Jako granice obszaru objętego rewitalizacją (o powierzchni 104,60 ha) wyznaczono:


od północy: osiedle robotnicze na Chełmie z wyłączeniem zabudowy
jednorodzinnej przy ul. Wronki, Hirszfelda i Stoczniowców, teren Reduty
Caffarellego ulice: Zielonogórska, Kolonia Studentów, zabudowa przy ulicach
Górka i Rogaczewskiego oraz ul. Na Stoku,



od wschodu: ul. Trakt Św. Wojciecha i Mennonitów do węzła Carla
Groddecka,



od południa: ul. Brzegi na wysokości kościoła św. Ignacego Loyoli,



od zachodu: zaplecze ul. Odrzańskiej, ulice: Grabowskiego, Biernackiego,
Kolonia Anielinki2.

Teren położony jest na południe i zachód od historycznego centrum miasta, a jego
historia sięga XIII wieku. Stanowiąc wówczas przedmieście Gdańska, obszar był
własnością biskupstwa we Włocławku. Własność ta, za wyjątkiem ufortyfikowanej w
XVII wieku Biskupiej Górki, utrzymała się do 1814 r., kiedy to w całości włączony został
do Gdańska.

Uchwała nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.
2
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Rysunek 2. Biskupia Górka/ Stary Chełm obszar wyznaczony do rewitalizacji

Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska.

Obszar wyznaczony do rewitalizacji jest zróżnicowany zarówno pod względem
fizjograficznym,

jak

i

zagospodarowania

przestrzennego.

Posiada

walory

przyrodnicze oraz kulturowe, brakuje na nim jednak zagospodarowanych terenów
rekreacyjnych (wyjątek stanowi ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Kanału Raduni i Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji).
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Należy dodać, że znaczna część

Rysunek 3. Biskupia Górka-fotografia

terenu Biskupiej Górki znajduje
się w obszarze uznanym przez
Prezydenta RP za pomnik historii i
wpisanym do rejestru zabytków.
Na

wyznaczonym

znajduje
budynków

się

obszarze

także
o

wiele

walorach

zabytkowych, ujętych w Gminnej
Ewidencji Zabytków.
Źródło: biskupiagorka.pl

Szczególnie cenny jest zespół zabudowy z przełomu XIX i XX wieku przy ulicach Na
Stoku, Biskupiej i Zielonogórskiej. Wartościowe są również układ urbanistyczny oraz
robotnicza zabudowa mieszkaniowa Starego Chełmu. Wyżej wymieniony kompleks
znajduje się w dostatecznym, a częściowo nawet dobrym stanie technicznym.
Charakterystyczną

cechą

zabudowy

są

wewnątrzblokowe

dziedzińce,

niezagospodarowane lub zagospodarowane bez przygotowania wcześniejszych
planów, w większości stanowiące własność gminy.
Infrastruktura społeczna, ze względu na rozległość objętego opracowaniem obszaru,
jest zróżnicowana. W tym miejscu znajdują się (lub w bezpośrednim sąsiedztwie)
szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr 47), kościoły
(Kościół Zielonoświątkowców Zbór w Gdańsku, Rzymskokatolicka Parafia p.w.
Chrystusa Króla w Gdańsku), ośrodki zdrowia, a nawet uczelnia wyższa (Gdańska
Wyższa Szkoła Humanistyczna). Liczba ludności zamieszkującej wskazany teren w
2015 roku kształtowała się na poziomie 5 624 osób. Głównym problemem obszaru
(pod względem społecznym) jest zdecydowanie większy niż średni w mieście odsetek
osób bezrobotnych (4,6%; dla porównania w Gdańsku 3,2%). O gorszym niż w innych
dzielnicach stanie zamożności mieszkańców świadczyć może stosunkowo duża
liczba zaległości czynszowych. Na terenie analizowanego obszaru znajduje się 626
mieszkań komunalnych, z czego bisko 30% to lokale o zaległościach w płatnościach
powyżej trzech miesięcy. Obszar zamieszkiwany jest w dużym stopniu przez osoby w
trudnej sytuacji życiowej – wskaźnik osób korzystających z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2015 roku był jednym z najwyższych w mieście (80,4
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osoby/ tys. mieszkańców – wartość ponad dwukrotnie wyższa niż średnia dla całego
miasta)3. Nakładający się na to wysoki wskaźnik przestępczości oraz znaczny odsetek
uczniów niepromowanych do kolejnej klasy tworzą negatywny wizerunek obszaru.
Niekorzystnym zjawiskiem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest wysoki udział
osób

bezrobotnych

posiadających

wykształcenie

gimnazjalne

lub

niższe.

Dodatkowo na terenie objętym rewitalizacją odnotowuje się wysoki odsetek osób
niepełnosprawnych.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
TERMIN:

4 czerwca 2016, godz. 10.00

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Na stoku 43, Gdańsk

PRZEBIEG SPOTKANIA:
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-12.20
12.20-14.45
14.45-15.00

Powitanie uczestników i omówienie celu
spotkania
Rewitalizacja- podstawowe pojęcia; wykonane
zdania
Pierwsza część strategiczna
Przerwa
Druga część strategiczna
Podsumowanie spotkania

LICZBA UCZESTNIKÓW: 21
LICZBA GRUP: 3
Celem spotkania było opracowanie wizji wyprowadzenia obszaru z sytuacji
kryzysowej, wypracowanie: kierunków działań służących eliminacji/ ograniczeniu
negatywnych zjawisk, koncepcji projektów z zakresu działań rewitalizacji, sposobów/
źródeł ich finansowania oraz potencjalnych realizatorów projektów. Z tego względu
scenariusz warsztatów wyglądał następująco:
I.

Powitanie uczestników i omówienie celu spotkania,

II.

Rewitalizacja – podstawowe pojęcia (omówienie pojęć powiązanych z
procesem rewitalizacji, m.in. partycypacja społeczna, obszar zdegradowany,

Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Biskupia Górka/ Stary Chełm.
3
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program rewitalizacji, interesariusze; przedstawienie elementów programu
rewitalizacji),
III.

Program Rewitalizacji Miasta Gdańska – wykonane zadania (przedstawienie
obszarów wyznaczonych do rewitalizacji na terenie miasta oraz szczegółowe
omówienie terenu wyznaczonego na Biskupiej Górce i Starym Chełmie),

IV.

Pierwsza część strategiczna (praca w grupie mająca na celu wypracowanie
wizji wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej),

V.

Przerwa

VI.

Druga część strategiczna (przeanalizowanie negatywnych zjawisk na terenie
omawianego obszaru oraz wypracowanie kierunków działań służących ich
ograniczaniu,

opracowanie

koncepcji

projektów

z

zakresu

działań

rewitalizacyjnych – praca z mapą),
VII.

Podsumowanie (omówienie proponowanych działań, podziękowanie za
udział w spotkaniu).
Rysunek 4.Fotorelacja z przebiegu warsztatów (obszar Biskupia Górka/ Stary Chełm)
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Źródło: Archiwum własne.

S t r o n a | 13

KIERUNKI

DZIAŁAŃ

SŁUŻĄCE

OGRANICZANIU

ZJAWISK

NEGATYWNYCH
W ramach warsztatów poproszono mieszkańców o wymienienie negatywnych
zjawisk oraz braków występujących na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.
Stworzona na tej podstawie diagnoza stanu obecnego objęła zarówno aspekty
społeczne, przestrzenne, jak i infrastrukturalne.
Jednym z powodów objęcia obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm programem
rewitalizacji była jego zła sytuacja gospodarczo-społeczna. Uczestnicy warsztatów
wskazywali na 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
ulicach” (związane z brakiem alternatywnych form wykorzystania czasu wolnego) i
biedy. Nakładające się na to trudne warunki mieszkaniowe, niedostateczne
wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz stworzenie (zdaniem mieszkańców) z
obszaru „zagłębia mieszkań komunalnych i socjalnych”, powodują występowanie
w określonych środowiskach zjawiska wykluczenia społecznego (wynikającego
również z polaryzacji problemów oraz ich międzypokoleniowego dziedziczenia).
Podkreślane przez mieszkańców były również problemy występujące w sferze
gospodarczej, m.in. niedostosowanie kwalifikacji do rynku pracy, słaba integracja
lokalnego

biznesu,

brak

systemu

preferencji

ekonomicznych

oraz

niska

przedsiębiorczość. Brak sklepów i punktów usługowych na tym terenie (fryzjer,
apteka, a przede wszystkim gastronomia.) to kolejny problem wskazywany przez
mieszkańców. Obojętność policji i straży miejskiej wobec wykroczeń (kradzieży,
nielegalnych podłączeń do prądu, spożywania alkoholu na ulicach itd.) oraz
zachowań negatywnych wpływa na niski poziom bezpieczeństwa i złą opinię
obszaru wśród Gdańszczan. Uczestnicy warsztatów wskazywali w tym względzie
również na nieuporządkowaną przestrzeń: ogólny nieestetyczny wygląda obszaru
(zanieczyszczone ulice, zły stan techniczny chodników, ulic oraz budynków)
i niezagospodarowane tereny zieleni. Problem stanowią również niewykorzystane
możliwości historyczno-turystyczne.
Młodzi mieszkańcy ze względu na narastające problemy i negatywne zjawiska nie
dostrzegają perspektyw na zmianę swojej sytuacji, co potęguje poczucie bezsilności i
brak wiary we własne możliwości. Problematyczność obszaru wynika z niewielkiego
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zaangażowania mieszkańców w jego życie oraz braku poczucia wspólnego dobra u
większości z nich, co utrudnia podjęcie skutecznych działań mających na celu
poprawę obecnej sytuacji. Pełne zestawienie negatywnych zjawisk dostrzegalnych
na tym terenie zawiera poniższa tabela.
Tabela 1. Negatywne zjawiska i braki - Biskupia Górka/ Stary Chełm

NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Nieuporządkowany
drzewostan
mieszkańców i budynków.

zagrażający

Nieestetyczne i niezagospodarowane
koszenie trawników).

PRZESTRZENNE

Odcięcie
wskazanego
komunikacyjnymi.

obszaru

tereny
od

bezpieczeństwu

zieleni

(nieregularne

Śródmieścia

szlakami

Nieestetyczny wygląd obszaru.
Dzikie wysypiska śmieci.
Nieestetyczne i niezagospodarowane tereny zieleni.
Samowola budowlana (stawianie nielegalnych obiektów lub budynków,
zróżnicowany kolor elewacji itd.).
Brak promocji obszaru w folderach czy kampaniach turystycznych.
Brak systemu informacji przestrzennej oraz oznakowania obszaru.
Niewykorzystanie możliwości historyczno-turystycznych obszaru (wieża z
widokiem na Śródmieście, fortyfikacje, bastiony).
Zła jakość powietrza oraz zanieczyszczanie środowiska (zwłaszcza zimą
przez system ogrzewania węglem).
Zniszczone drogi i chodniki.

INFRASTRUKTURALNE

Brak miejsc parkingowych (parkowanie samochodów na chodnikach).
Brak ścieżek rowerowych.
Brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Brak miejsc spacerowo-wypoczynkowych.
Brak infrastruktury dla dzieci.
Brak oświetlenia ulic.
Zły stan techniczny budynków.
Duża koncentracja mieszkań komunalnych i socjalnych.
Nieestetyczny wygląd klatek schodowych oraz unoszący się w nich
nieprzyjemny zapach.
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NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Brak infrastruktury dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami.
Brak elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki).
Zaniedbanie Kanału Raduni (zanieczyszczony oraz zarośnięty obszar).
Bezrobocie.
Brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego (przesiadywanie
mieszkańców na ulicach lub we własnych domach).
Brak dzielnicowych instytucji kulturalno-edukacyjnych.
Brak miejsc spotkań dla mieszkańców.
Brak lokali usługowych (fryzjer, apteka itd.).
Brak lokali gastronomicznych (kawiarnie, puby, restauracje itd.).
Brak aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców.
Brak oferty kulturalnej dla mieszkańców lub jej niedostosowanie.
Pomijanie obszaru w organizacji ogólnomiejskich imprez kulturalnych.

SPOŁECZNE

Obojętność policji i straży miejskiej wobec wykroczeń oraz zachowań
negatywnych.
Niskie poczucie bezpieczeństwa.
Alkoholizm zarówno wśród młodzieży, jak i osób starszych.
Zażywanie narkotyków przez młodzież.
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
Obecność przestępstw i wykroczeń (kradzieże, nielegalne podłączenia
do prądu, załatwianie potrzeb fizjologicznych na ulicach itd.).
Polaryzacja środowiska i dziedziczenie problemów.
Wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym.
Brak perspektyw na zmianę swojej sytuacji, w szczególności wśród osób
młodych.
Występowanie ubóstwa.
Negatywne postrzeganie obszaru.
Wykluczenie społeczne i cyfrowe niektórych grup mieszkańców.
Poczucie bezsilności u mieszkańców.
Złe warunki mieszkaniowe.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Uczestnicy warsztatów wypracowali kilka rozwiązań problemów dotykających
wyznaczony obszar. W zakresie przestrzeni wskazywano na działania podstawowe w
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postaci regularnego koszenia terenów zieleni, utrzymania ich w porządku oraz
zagospodarowania.

Ich

zdaniem

stworzenie

spójnego

planu

renowacji,

wykorzystanie walorów historycznych terenu i utworzenie szlaków pieszo-rowerowych
pozwoli na osiągnięcie korzyści płynących z turystycznego potencjału obszaru oraz
większe zainteresowanie osób z zewnątrz. W tym zakresie pomocne mogą okazać się
oznakowanie turystyczne obszaru (np. tablice informacyjne na zabytkach),
stworzenie punktu informacji turystycznej, a także szeroka promocja w folderach
turystycznych miasta i regionu. Niezbędnymi działaniami w sferze infrastrukturalnej są,
zdaniem mieszkańców, remonty zarówno ulic, chodników (w tym przystosowanie ich
do osób niepełnosprawnych), jak i budynków (elewacje, klatki schodowe),
poprawiające estetykę obszaru. Do poprawy poczucia bezpieczeństwa przyczyni się
zamontowanie oświetlenia, a w niektórych punktach obszaru również monitoringu.
Ponadto

stworzenie

miejsc

spacerowo-wypoczynkowych

oraz

infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej dałoby mieszkańcom różnorodne formy spędzania wolnego
czasu (alternatywne dla siedzenia w domu czy „wystawania na ulicach”). Podczas
warsztatów

poruszono

także

kwestię

mieszkań

socjalnych

i

komunalnych,

występujących w dużym natężeniu na terenie objętym rewitalizacją. Mieszkańcy
uznali, że w tym przypadku istotne jest zrównoważone przydzielanie lokali (korekta
polityki mieszkaniowej), w tym nie umieszczanie osób wymagających pomocy i
wsparcia w bliskim sąsiedztwie.
Spośród wyłonionych problemów społecznych uczestnicy warsztatów za nadrzędne
uznali zwiększanie świadomości społecznej i obywatelskiej wśród mieszkańców oraz
edukowanie w zakresie dbania o wspólne dobro. Istotne jest promowanie postawy
prospołecznej oraz wzmacnianie poczucia przynależności do obszaru poprzez
lokalne działania na jego rzecz. Zwiększeniu powinna ulec liczba ulicznych
animatorów

społecznych

(tzw.

streetworkerów),

podejmujących

działania

z

młodzieżą oraz osobami wykluczonymi. Często wskazywano na konieczność
zwiększenia aktywności służb porządkowych i karania przez nie negatywnych
zachowań społecznych. Niska przedsiębiorczość mieszkańców oraz wysoki poziom
bezrobocia wskazują (zdaniem mieszkańców) na konieczność stworzenia punktu
doradztwa zawodowego (organizującego warsztaty, pomoc psychologiczną,
spotkania motywacyjne), prowadzenia aktywnego pośrednictwa pracy, ale także
umożliwienia osobom pozostającym bez pracy zmianę bądź poszerzenie kwalifikacji
zawodowych (np. poprzez kierowanie na szkolenia). Jednym z działań w tym
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zakresie mogłoby być kierowanie osób bezrobotnych do prac interwencyjnych czy
robót publicznych. Działania dotyczące młodzieży powinny natomiast opierać się na
organizowaniu staży i miejsc pracy w ramach przygotowania zawodowego,
poznawaniu ich możliwości oraz zainteresowań, a także pomocy przy wyborze ścieżki
zawodowej. Wsparciem powinny zostać objęte również osoby wychodzące z
inicjatywą otworzenia własnej działalności gospodarczej na terenie wyznaczonego
obszaru (zwiększenie dostępności lokali usługowych, wprowadzenie ulg i obniżek
czynszu). Jednym z postulatów w sferze społecznej była również zmiana wizerunku
obszaru poprzez zapraszanie do niej Gdańszczan (spacery i gry miejskie,
organizowanie ogólnomiejskich wydarzeń kulturalnych), a także pokazywanie
postępujących zmian. Zwiększenie zakresu możliwości spędzania czasu wolnego na
terenie obszaru przyczyni się również do większego zainteresowania nim. Jak
wskazywali mieszkańcy, działania na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji
powinny być prowadzone kilkutorowo. Najważniejszymi pozostają jednak aspekt
społeczny i działania kierowane do lokalnej społeczności na rzecz poprawy jakości
życia.
Tabela 2. Propozycje rozwiązania problemów - Biskupia Górka/ Stary Chełm

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Uporządkowanie
mieszkańców.

drzewostanu

zagrażającego

bezpieczeństwu

Regularne koszenie terenów zieleni.
Uporządkowanie terenów zieleni oraz ich zagospodarowanie.

PRZESTRZENNE

Utworzenie punktu informacji turystycznej dla obszaru.
Stworzenie turystycznego
historyczne walory obszaru.

szlaku

pieszo-rowerowego,

pokazującego

Stworzenie spójnego planu renowacji i wykorzystania zabytków (bastiony,
fortyfikacje).
Wprowadzenie
obszaru.

systemu

informacji

przestrzennej

oraz

oznakowanie

Wykorzystanie istniejących obiektów historyczno-turystycznych na potrzeby
mieszkańców, a także udostępnienie ich zwiedzającym (fortyfikacje,
poterna, wieża na terenie byłego schroniska).
Zwiększenie świadomości społecznej na temat utrzymywania porządku i
ładu w najbliższym otoczeniu (dzikie wysypiska śmieci, samowola
budowlana itd.).
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Promowanie walorów obszaru w folderach turystycznych.
Remontowanie dróg i chodników.

INFRASTRUKTURALNE

Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru
(budowa sieci ścieżek rowerowych, doposażenie MOSiR-u, budowa siłowni
pod chmurką itd.).
Stworzenie miejsc spacerowo-wypoczynkowych dla mieszkańców
(zagospodarowanie terenów zieleni, stworzenie sieci ścieżek pieszych,
postawienie elementów małej architektury itd.).
Utworzenie kładki łączącej Biskupią Górkę z peronem SKM Śródmieście.
Wykonanie oświetlenia ulic oraz zamontowanie monitoringu.
Remontowanie budynków (zarówno elewacji, jak i klatek schodowych).
Stworzenie bezpiecznej ścieżki do MOSiR-u od ulicy Zaroślak.
Stworzenie infrastruktury gastronomiczno-usługowej.
Dostosowanie przestrzeni publicznej do osób niepełnosprawnych oraz
wózków.
Wyczyszczenie Kanału Raduni oraz jego zagospodarowanie (tereny
rekreacyjne nad brzegiem oraz lokale usługowe).
Zwiększenie świadomości społecznej i obywatelskiej, a także edukowanie
w zakresie dbania o wspólne dobro.
Promowanie postawy prospołecznej (angażowanie mieszkańców w
działalność
organizacji
pozarządowych
na
rzecz
obszaru,
popularyzowanie różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej).

SPOŁECZNE

Wzmacnianie poczucia przynależności do obszaru (poprzez tworzenie
warunków do aktywności mieszkańców, konsultowanie pomysłów zmian w
przestrzeni publicznej).
Zachęcanie mieszkańców do włączania się w akcje samopomocowe
organizowane na terenie obszaru.
Zwiększenie liczby streetworkerów działających na terenie obszaru (praca
z młodzieżą oraz osobami wykluczonymi).
Zwiększenie aktywności służb porządkowych i karania negatywnych
zachowań społecznych (spożywanie alkoholu na ulicy, nielegalne
wyrzucanie śmieci itd.).
Zachęcanie ogólnomiejskich instytucji kulturalnych do organizowania
wydarzeń na terenie obszaru.
Prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości dla mieszkańców.
Stworzenie punktu doradztwa zawodowego (organizowanie warsztatów,
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
pomocy psychologicznej itd.).
Utworzenie Domu Sąsiedzkiego na Starym Chełmie (miejsce spotkań dla
mieszkańców).
Zwiększenie zakresu możliwości spędzania czasu wolnego dla młodzieży
(rozbudowa oferty sportowej MOSiR-u; organizacja lokalnych wydarzeń
kulturalnych i inicjatyw zrzeszających młodzież – założenie drużyny
sportowej, zespołu młodzieżowego itd.).
Wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych i włączenie ich w
działania społeczne (integracja osób niepełnosprawnych z pozostałymi
mieszkańcami).
Zmienienie złej opinii obszaru poprzez zapraszanie Gdańszczan na spacery
(pokazywanie potencjału i możliwości obszaru oraz zachodzących w nim
zmian).
Poprawienie dostępu mieszkańców do informacji (informowanie
mieszkańców o inicjatywach mających miejsce na terenie obszaru różnymi
kanałami komunikacyjnymi).
Zwiększenie dostępność lokali usługowych oraz wprowadzenie ulg i
obniżenie czynszów dla osób mających pomysły na działalność na terenie
obszaru (przemysł kreatywny, gastronomia, usługi itd.).
Utworzenie cyklu spotkań motywacyjnych dla mieszkańców (również
praca w tym zakresie z młodzieżą).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Rozmowy z mieszkańcami pozwoliły na wyłonienie trzech negatywnych zjawisk
najbardziej

dotykających

analizowany

obszar.

Przedstawiono

również

alternatywnych rozwiązań przyczyniających się do niwelowania problemu.

kilka
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Rysunek 5. Najistotniejsze problemy obszaru – Biskupia Górka/ Stary Chełm

wysoka stopa
bezrobocia

nieestetyczny
wygląd obszaru

brak
alternatywnych
form spędzania
czasu wolnego
dla
mieszkańców

•Stworzenie punktu doradztwa zawodowego (organizacja
warsztatów, pomoc psychologiczna itd.)
•Organizowanie spotkań motywacyjnych dla mieszkańców
•Prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy
•Umożliwienie bezrobotnym zdobycia, zmiany bądź poszerzenia
kwalifikacji poprzez kierowanie na szkolenia
•Kierowanie osób bezrobotnych do prac interwencyjnych,
robót publicznych
•Organizowanie staży i miejsc pracy w ramach przygotowania
zawodowego dla osób młodych wchodzących na rynek pracy
•Remontowanie budynków (elewacji oraz klatek schodowych)
•Remontowanie dróg i chodników
•Zachęcanie mieszkańców do działań na rzecz najbliższego
otoczenia (sprzątanie obszaru, poprawa jego wyglądu itd.)
•Zwiększenie świadomości społecznej i obywatelskiej, a także
edukowanie w zakresie dbania o wspólne dobro
•Karanie przez służby porządkowe negatywnych zachowań
społecznych (nielegalne wyrzucanie śmieci, spożywanie
alkoholu w przestrzeni publicznej)

•Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni w
elementy małej architektury
•Stworzenie miejsc do integracji mieszkańców
•Doposażenie MOSiR-u oraz "otworzenie" go na mieszkańców
•Budowanie ścieżek rowerowych i pieszych na terenie obszaru
•Zachęcanie instytucji kulturalnych o zasięgu ogólnomiejskim do
organizowania wydarzeń na terenie obszaru

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

WIZJA

POTENCJAŁ
Zdaniem mieszkańców największym potencjałem obszaru są jego walory
historyczno-turystyczne (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).
Istotny jest także MOSiR, widziany w przyszłości jako profesjonalne centrum
sportowe.
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W roku 2026 Biskupia Górka/ Stary Chełm to obszar w pełni wykorzystujący swoje
walory

historyczne

oraz

lokalizacyjne,

dający

jednocześnie

możliwość

do

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 kameralny i niepowtarzalny klimat. Ponadto aktywnie
spędzają wolny czas na zagospodarowanych terenach zieleni, stanowiących
miejsca rekreacji i wypoczynku.
Obszar postrzegany jest jako zadbany, estetyczny, a przede wszystkim bezpieczny i
atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców, ale również Gdańszczan z innych dzielnic.
Przyjeżdżający tu turyści, zwiedzający 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.
Wygląd obszaru jest na wysokim poziomie. 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 ludzi z zewnątrz.
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Rysunek 6. Skojarzenia mieszkańców związane z Biskupią Górką/ Starym Chełmem - wizerunek za 10 lat

obszar
zieleni
aktywna
lokalna
społeczność

pozytywny
wizerunek

Biskupia
Górka/ Stary
Chełm

miejsce
zadbane i
bezpieczne

historyczna
przestrzeń

miejsce
spotkań/
wydarzeń

miejsce
modne i
atrakcyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów warsztatowych.

KONCEPCJE PROJEKTÓW
Poniżej przedstawiono propozycje projektów zgłaszanych przez uczestników w
podziale na 3 grupy warsztatowe. Mapa ostatnia (Rysunek 10) to natomiast
zestawienie projektów powtarzających się, wskazywanych przez więcej niż jedną
grupę.
Projekty

zaznaczone

kolorem

pomarańczowym

to

propozycje

działań

infrastrukturalnych (montaż oświetlenia, elementów małej architektury, naprawa
schodów, utworzenie skrótów komunikacyjnych itd.), kolorem zielonym oznakowano
natomiast projekty przestrzenne, związane z rekreacją i czasem wolnym (ścieżki
rekreacyjne, tereny do rekreacji, punkty widokowe itd.), a niebieskim działania na
rzecz lokalnej społeczności (stworzenie domu sąsiedzkiego czy klubu seniora,
adaptacja budynku na cele kulturalne itd.).
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 1
Rysunek 7. Propozycje projektów – Biskupia Górka/Stary Chełm (GRUPA 1)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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1) Tereny rekreacyjne (siłownia pod chmurką, stół do ping-ponga, altana, stół
do szachów, oświetlenie, ławki, śmietniki), przy jednoczesnym upamiętnieniu
cmentarza (tabliczka)
2) Bulwar rekreacyjny nad Kanałem Raduni
3) Kładka łącząca Biskupią Górkę z peronem Szybkiej Kolei Miejskiej
„Śródmieście”
4) Plac spotkań oraz punkt widokowy
5) Zmiana ruchu w obrębie ulicy Zaroślak z fragmentem bulwaru (ulica
jednokierunkowa)
6) Udrożnienie poterny
7) Ścieżka rowerowa Pohulanka wraz z infrastrukturą dla pieszych
8) Remont schodów na Pohulankę
9) Park linowy
10) Naprawa schodów między Zaroślakiem a Gdańską Wyższą Szkołą
Humanistyczną
11) Ścieżka rekreacyjna na bastiony, Chełm i MOSiR
12) Montaż oświetlenia i śmietników
13) Dom Sąsiedzki
14) Zagospodarowanie placu pod Neptunem (punkt widokowy, lapidarium,
zieleniec)
15) Zaaranżowanie dawnej prochowni na miejsce kulturalne
16) Wieża Zaroślak – mini muzeum i punkt informacji turystycznej
17) A i B. Renowacja bastionów i udostępnienie ich dla zwiedzających
18) Dom Sąsiedzki Stary Chełm
19) Zagospodarowanie i renowacja Placu Buczka (w tym odtworzenie fontanny)
20) Naprawa schodów przy ulicy Cienistej
21) Uzupełnienie sieci komunikacji rowerowej od strony Chełmu
22) Usunięcie krawężników przy drodze spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału
Raduni
23) Renowacja i zagospodarowanie Lunety Cafarellego
24) Utworzenie skrótu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Biskupią a ulicą Na Stoku
25) Utworzenie skrótu komunikacyjnego do ulicy Cienistej
26) Udrożnienie poterny w kurtynie bastionów
27) Utworzenie ścieżki do MOSiR-u
28) Przekształcenie MOSiR-u na nowoczesne centrum sportowe
29) Zagospodarowanie zieleni w pobliżu dawnego cmentarza (obecnie okolice
ulic: Na Stoku, Salwator)
30) Kolejka linowa w kierunku Góry Gradowej
x – ławki
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 2
Rysunek 8. Propozycje projektów – Biskupia Górka/Stary Chełm (GRUPA 2)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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1) A. Utworzenie punktu widokowego na terenie dawnego Schroniska
Młodzieżowego
1) B. Zmiana siedziby policji – adaptacja budynku na centrum artystycznokulturalne
2) Skarpa/ bastiony – zagospodarowanie terenu wzgórz na wzór „Centrum
Hewelianum” oraz utworzenie ścieżek rowerowych i pieszych
3) Zagospodarowanie terenu na funkcje usługowo-rekreacyjne oraz utworzenie
infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (z uwzględnieniem miejsca
upamiętniającego cmentarz)
4) Połączenie (kładka lub tunel) Biskupiej Górki z peronem Szybkiej Kolei Miejskiej
„Śródmieście”
5) Dom Sąsiedzki Stary Chełm
6) Połączenie piesze pomiędzy ulicą Biskupią a MOSiR-em
7) Przekształcenie MOSiR-u na nowoczesne centrum sportowe
8) Zagospodarowanie podwórek (w tym utworzenie centrum zabaw dla dzieci)
9) Utworzenie
punktu
widokowego,
zagospodarowanie
zieleni
oraz
uporządkowanie podwórka (wizytówka przy wjeździe na Biskupią Górkę)
10) Murale na budynkach widocznych od strony miasta (nawiązujące do historii
Biskupiej Górki – na wzór murali znajdujących się przy ul. 3 Maja)
11) Udrożnienie poterny
12) Ścieżka rowerowa (ul. Pohulanka)
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 3
Rysunek 9.Propozycje projektów – Biskupia Górka/Stary Chełm (GRUPA 3)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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1) Punkt widokowy pod murami dawnego Schroniska Młodzieżowego
2) Usługi gastronomiczne oraz punkt widokowy
3) Park rekreacyjny (siłownia pod chmurką, ławki) wraz z upamiętnieniem
cmentarza (tablica)
4) Oświetlenie przy kanale Raduni
5) Pohulanka – oświetlenie, chodniki, droga rowerowa
6) A.B.C.D. Miejski park sportowo-rekreacyjny:
A. ścieżki piesze
B. ścieżki rowerowe
C. siłownie
D. park zimowy z torem saneczkowym
7) Udostępnienie wejść na teren MOSiR-u
8) Udostępnienie wejść na teren MOSiR-u (ścieżka)
9) Ciąg rowerowo-pieszy (ul. Pohulanka)
10) Tereny zieleni i mała architektura dla mieszkańców (ul. Górka)
11) A Miejsce spotkań oraz parking (teren pomiędzy ulicami: Biskupią 30, 31, 32,
33, a Salwator 1/4)
11) B. Miejsce spotkań oraz parking (teren pomiędzy ulicami: Na Stoku 40AB a Na
Stoku 41-41A, 42-42A)
12) Polana piknikowa – miejsce spotkań i rekreacji (grill, ognisko, ławki, monitoring)
13) Tereny rekreacyjne i miejsce spotkań
14) Klub seniora z terenem rekreacyjnym (ul. Górka)
15) Utworzenie skrótu komunikacyjnego
16) Dom Sąsiedzki wraz z terenem rekreacyjnym
17) Usługi gastronomiczne (kawiarnie, restauracje – ul. Biskupia)
18) Piesza ścieżka komunikacyjna
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PROJEKTY POWTARZAJĄCE SIĘ, WSKAZYWANE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ GRUPĘ
Rysunek 10. Projekty wskazywane we wszystkich grupach – Biskupia Górka/Stary Chełm

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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Mapa ostatnia to zestawienie projektów powtarzających się, wskazywanych przez
więcej niż jedną grupę:
1)
2)
1)
2)
3)
4)

Dom Sąsiedzki Stary Chełm
Przekształcenie MOSiR-u na nowoczesne centrum sportowe
Punkt widokowy lub Dom Sąsiedzki wraz z terenem rekreacyjnym
Ścieżka rowerowa i piesza (Pohulanka)
Ścieżka piesza na bastiony oraz udostępnienie wejścia na teren MOSiR-u
A. Skupienie funkcji usługowych i rekreacyjnych; teren do rekreacji dla
mieszkańców (z uwzględnieniem miejsca upamiętniającego cmentarz)
6) B. Stworzenie bulwaru nad Kanałem Raduni (infrastruktura dla pieszych i
rowerzystów)
7) Kładka łącząca Biskupią Górkę ze stacją Szybkiej Kolei Miejskiej „Śródmieście”
8) Udrożnienie podziemnej poterny
9) A. Zmiana siedziby policji; zagospodarowanie budynku na cele kulturalne
(stworzenie centrum artystyczno-kulturalnego)
9) B. Stworzenie punktu widokowego
9) C. Zagospodarowanie placu pod Neptunem na miejsce rekreacji dla
mieszkańców/ stworzenie punktu widokowego
10) Renowacja bastionów (w celu udostępnienia ich turystom) oraz
zagospodarowanie ich terenu (ścieżki biegowe i rowerowe)
Charakterystyka projektów wskazywanych przez więcej niż jedną grupę:
1) Dom Sąsiedzki Chełm
Uczestnicy warsztatów byli zgodni, że w jednym z budynków przy rondzie (zbieg ulic
Odrzańskiej i Stanisława Worcella) na terenie Starego Chełmu powinien powstać
Dom Sąsiedzki dla mieszkańców. Byłoby to miejsce otwarte na wszelką działalność,
dające jednocześnie możliwość wyzwolenia potencjału lokalnej społeczności. Dom
Sąsiedzki z jednej strony byłby miejscem spotkań dla mieszkańców i przestrzenią do
realizacji

ich

inicjatyw

(wspólne

spędzanie

czasu

wolnego,

obchodzenie

uroczystości, organizowanie grup samopomocowych itd.), a z drugiej spełniałby
funkcje edukacyjno-kulturalne (warsztaty według zapotrzebowania dla wszystkich
grup

wiekowych,

kursy

rozwijające

umiejętności,

kursy

aktywizujące

osoby

bezrobotne, zajęcia artystyczne, kursy języków obcych itd.). Istotna byłaby
integracja mieszkańców, zarówno międzypokoleniowa, jak i wewnątrzpokoleniowa.
Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.
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zwiększenie
możliwości w
zakresie
spędzania
czasu wolnego

poszerzenie
oferty
kulturalnospołecznej

integracja i
aktywizacja
mieszkańców

2) Przekształcenie MOSiR-u na nowoczesne centrum sportowe
Projekt przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (mieszczącego się przy
ulicy Zielonogórskiej 4) w nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjnego został
zaproponowany przez wielu mieszkańców. Dostrzegają oni potencjał nie tylko
ośrodka,

ale

również

całego

terenu.

Jedna

z

propozycji

dotyczyła

zagospodarowania kompleksu oraz terenów leśnych na miejski park sportoworekreacyjny. Funkcję sportową pełniłby odremontowany oraz doposażony w
nowoczesny sprzęt MOSiR, natomiast przyległe do niego tereny leśne (w sąsiedztwie
bastionów), wyposażone w infrastrukturę pieszą i rowerową, byłyby miejscem
spędzania czasu wolnego oraz rekreacji zarówno dla mieszkańców Biskupiej Górki/
Starego Chełmu, jak i pozostałych Gdańszczan. Pojawiła się również propozycja
usytuowania tam zewnętrznych siłowni, a także odtworzenia parku zimowego z
torem saneczkowym (który kiedyś znajdował się na tym obszarze). Mieszkańcy
wskazywali także na usytuowanie pomiędzy bastionem Zbawiciela a Pośrednim
parku linowego. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

stworzenie
alternatywnych
form spędzania
czasu wolnego
dla wszystkich
grup
wiekowych

rozbudowa
oferty
sportoworekreacyjnej

stworzenie
przestrzeni do
wspólnych
inicjatyw
mieszkanców
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3) Punkt widokowy lub Dom Sąsiedzki wraz z terenem rekreacyjnym
Niezagospodarowany teren przed budynkami przy ulicy Biskupiej 4, 6 oraz 8 został
wskazany przez wszystkie grupy warsztatowe. Pomimo kilku propozycji adaptacji
placu mieszkańcy byli zgodni, że powinien on służyć społeczności lokalnej. W
pierwszej kolejności istotne jest uporządkowanie terenu, a także zaprojektowanie i
zamontowanie małej architektury (kosze na śmieci, ławki) oraz zasadzenie roślin.
Mieszkańcy uznali, że teren ten jest najbardziej widocznym punktem od strony
Śródmieścia, stanowi zatem wizytówkę Biskupiej Górki, która powinna zachęcać
zarówno Gdańszczan, jak i turystów do jej odwiedzenia. Jedna z propozycji
dotyczyła również utworzenia w tym miejscu punktu widokowego wraz z
towarzyszącą mu małą architekturą. Odremontowany teren pełniłby również funkcję
społeczną, mieszkańcy wskazali, że mogłyby się tam odbywać kameralne imprezy
kulturalne. Kilka osób zaproponowało przeniesienie obecnego Domu Sąsiedzkiego
do jednej z kamienic w tych okolicach. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

zwiększenie
estetyki
obszaru

integracja
lokalnej
społeczności

stworzenie
miejsc do
realizacji
inicjatyw
mieszkańców

4) Ścieżka rowerowa i piesza, ul. Pohulanka
Osoby biorące udział w warsztatach były zgodne, że wzdłuż ulicy Pohulanka
(odcinek od ulicy Na Stoku do ulicy Lubuskiej) powinna powstać infrastruktura dla
pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem. Tereny leśne występujące na tym
odcinku sprzyjałyby spacerom oraz wyprawom rowerowym, czyli alternatywnym
możliwościom spędzania czasu wolnego. Ponadto projekt wspierałby rozwiązania z
zakresu zrównoważonego transportu w mieście oraz byłby łącznikiem pomiędzy
Biskupią Górką a Parkiem Grodzisko. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.
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stworzenie
alternatywnych
form spędzania
czasu wolnego

"otworzenie"
obszaru na
Gdańszczan
oraz turystów

zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej
obszaru

5) Ścieżka na Bastiony oraz udostępnienie wejścia na teren MOSiR-u
Mieszkańcy proponowali również utworzenie ciągu komunikacyjnego terenami
leśnymi od ulicy Spadzistej, do MOSiR-u (obecnie „dzika ścieżka”). Ścieżka mogłaby
łączyć się ze szklakiem pieszo-rowerowym wokół bastionów (propozycja projektu nr
10) oraz prowadzić do kompleksu rekreacyjno-sportowego (projekt nr 2). W ten
sposób powstałby ciąg komunikacyjny przez Biskupią Górkę, łączący ją ze
Śródmieściem oraz Dolnym Miastem. Trasa z pewnością przyciągnęłaby nie tylko
turystów ceniących aktywny wypoczynek połączony z turystyką, ale również
Gdańszczan, którzy mogliby lepiej poznać obszar i jego walory. Infrastruktura tego
typu daje również mieszkańcom możliwość zagospodarowania czasu wolnego
inaczej niż poprzez bierny odpoczynek w domach. Ponadto zróżnicowanie
dostępnych funkcji na tym terenie może przyciągnąć także mieszkańców innych
dzielnic,

a

więc

„ożywić”

Biskupią

Górkę.

Schemat

poniżej

przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
dostępności
MOSiR-u

odwiedzanie
obszaru przez
Gdańszczan

ogólne
"ożywienie"
obszaru

przedstawia
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6) A. Skupienie funkcji usługowych i rekreacyjnych; teren rekreacyjny dla
mieszkańców (z uwzględnieniem miejsca upamiętniającego cmentarz)
Niezagospodarowany teren pomiędzy ulicą Na Stoku a Kanałem Raduni został
wskazywany przez wszystkie grupy warsztatowe. Mieszkańcy byli zgodni co do jego
funkcji: powinna być ona rekreacyjna. Poza uporządkowaniem terenu wskazywali na
usytuowanie tam siłowni pod chmurką, stołów do ping-ponga i szachów, a także
altany. Istotne są również inne elementy małej architektury takie jak śmietniki czy
ławki. Teren ten miałby służyć mieszkańcom, być miejscem spotkań dla lokalnej
społeczności. Poza jego funkcją społeczną uczestnicy warsztatów wskazywali na
możliwość wykorzystania nabrzeża na cele usługowo-gastronomiczne (usytuowanie
kawiarni lub innych tego typu lokali), przy jednoczesnym upamiętnieniu cmentarza,
który

kiedyś

znajdował

się

na

tym

terenie.

Schemat

poniżej

przedstawia

przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
liczby miejsc do
rekreacji dla
mieszkańców

integracja
społeczności
lokalnej

rozwój lokalnej
przedsiębiorczoś
ci (lokale
gastronomiczne)

6) B. Stworzenie bulwaru nad Kanałem Raduni (infrastruktura dla pieszych i
rowerzystów)
Projekt opisany w punkcie 6A jest bezpośrednio powiązany z punktem 6B, czyli
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. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty
projektu.
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lepsze
wykorzystanie
potencjału
Kanału Raduni

7) Kładka łącząca
„Śródmieście”

Biskupią

zwiększenie
liczby miejsc
przeznaczonych na
rekreację i
wypoczynek

Górkę

ze

zwiększenie
atrakcyjności
obszaru

stacją

Szybkiej

Kolei

Miejskiej

Uczestnicy warsztatów dostrzegają potrzebę wybudowania kładki łączącej Biskupią
Górkę z peronem Szybkiej Kolei Miejskiej. Jak twierdzą, obecna komunikacja nie jest
zadowalająca, ponieważ nie daje bezpośredniego połączenia obszaru ze stacją.
Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

poprawa
komunikacji
obszaru ze
Śródmieściem

zwiększenie
dostępności
Biskupiej Górki
dla turystów

8) Udrożnienie podziemnej poterny
Kolejnym zgłoszonym projektem, wzmacniającym komunikację Biskupiej Górki jest
udrożnienie poterny (korytarza) biegnącej od ulicy Na Stoku do Gdańskiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej. Przejście byłoby uzupełnieniem ciągu fortyfikacji oraz kolejną
atrakcją turystyczną na mapie Biskupiej Górki. Schemat poniżej przedstawia
przewidywane rezultaty projektu.
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9) A. Przeniesienie siedziby policji; zagospodarowanie budynku na cele
kulturalne (stworzenie centrum artystyczno-kulturalnego)
Mieszkańcy postulowali za przeniesieniem oddziałów Komendy Wojewódzkiej Policji
(Laboratorium Kryminalistyczne, Sekcja Zamówień Publicznych, Wydział Finansów,
Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej oraz Zespół Funduszy Pomocowych)
mieszczących się w budynku przy ulicy Biskupiej 23. Ich zdaniem teren powinien
zostać otwarty i służyć zarówno społeczności lokalnej, jak i zachęcać Gdańszczan z
innych dzielnic do odwiedzenia Biskupiej Górki. Jednym z pomysłów adaptacji
budynku było utworzenie w nim centrum artystyczno-kulturalnego. Jednak z racji
tego, że budynek ma wiele pomieszczeń można wykorzystać jego potencjał na
wiele sposobów. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

poszerzenie
oferty
kulturalnej
obszaru

wykorzystanie
potencjału
turystycznego

zmiana
wizerunku
obszaru

9) B. Punkt widokowy (wieża dawnego Schroniska Młodzieżowego)
Mieszkańcy dostrzegają również potrzebę adaptacji wieży zegarowej znajdującej się
na terenie dawnego Schroniska Młodzieżowego im. Paula Benekego. Zaznaczyć
należy, że gdyby została ona udostępniona zwiedzającym, to stałaby się najwyższym
punktem widokowym w tej części Gdańska (Biskupia Górka wznosi się 60,8 m n.p.m.,
a sama wieża ma wysokość 25 m). Z tego względu mieszkańcy uznają ją za
dziedzictwo i postulowali o wykorzystanie jej potencjału. Wskazywali, że tego typu
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atrakcja przyciągnęłaby turystów oraz innych Gdańszczan, a jednocześnie „ożywiła”
obszar. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
potencjału
turystycznego

wykorzystanie
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obszaru
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9) C. Zagospodarowanie placu pod Neptunem na miejsce rekreacji dla
mieszkańców lub stworzenie punktu widokowego
Podczas warsztatów pojawiły się również głosy dotyczące zagospodarowania
„placu pod Neptunem”, czyli rzeźby zdobiącej północno-wschodni narożnik
monumentalnego gmachu dawnego Schroniska Młodzieżowego. Pomysłów na
zagospodarowanie niniejszego terenu było kilka. Jedna z wizji dotyczyła utworzenia
tam punktu widokowego razem z uporządkowanym zieleńcem, a także lapidarium (z
pozostałości historycznych z terenu Biskupiej Górki), druga natomiast zaadaptowania
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. Schemat poniżej
przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

integracja i
aktywizacja
mieszkańców

stworzenie
miejsca do
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10) Renowacja bastionów (w
zagospodarowanie ich terenu

celu

stworzenie
miejsca na
lokalne imprezy
kulturalne

udostępnienia

ich

turystom)

oraz

Kwestia renowacji bastionów oraz nadania im nowych funkcji pojawiała się dość
często

podczas

warsztatów.

Jedna

z

grup

warsztatowych

zaproponowała
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zaaranżowanie

fortyfikacji

na

wzór

Centrum

Hewelianum

(zajmującego

się

popularyzacją nauki poprzez organizowanie interaktywnych i multimedialnych
wystaw), które mieści się terenie dawnego Fortu Góry Gradowej. Na obszarze
rekreacyjnym istotne byłoby również utworzenie ścieżek rowerowych, biegowych i
pieszych, które łączyłyby się z infrastrukturą Dolnego Miasta i Śródmieścia, a także
ścieżką uwzględnioną w projekcie nr 5. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.
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atrakcyjności
obszaru
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obszaru z
innymi
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11) Skrót komunikacyjny pomiędzy ulicą Biskupią a Na Stoku
Ostatnią z propozycji było utworzenie skrótu komunikacyjnego pomiędzy ulicą
Biskupią a Na Stoku. Pojawiła się ona w dwóch grupach warsztatowych. Jak
wskazują mieszkańcy, znacznie poprawiłoby to komunikację oraz poruszanie się po
Biskupiej Górce. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

usprawnienie
komunikacji w
obrębie
Biskupiej Górki
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OSZACOWANIE WARTOŚCI PROJEKTÓW
METODOLOGIA
Jednym z efektów warsztatów było wskazanie jedenastu działań rewitalizacyjnych
mających, zdaniem uczestników, wpłynąć na poprawę sytuacji w obszarze
określonym w wyniku delimitacji jako „Biskupia Górka/Stary Chełm”. Wskazane
działania są tylko bardzo ogólnymi zapisami idei i pomysłów mieszkańców.
Oszacowanie

kosztów

realizacji

wskazanych

przedsięwzięć

może

być

przeprowadzone tylko na poziomie bardzo ogólnym, a w związku z tym ma charakter
orientacyjny i może zasadniczo różnić się od kosztorysu wykonawczego, który
powinien być sporządzony dla każdego projektu. Ze względu na mały zakres
informacji lub wykluczające się koncepcje dotyczące rewitalizacji poszczególnych
obszarów nie można oszacować kosztów wszystkich przedstawionych pomysłów.
W celu oszacowania kosztów przyjęto podstawowe założenia:
1. uregulowany jest problem własności gruntów i budynków, na których
realizowane mają być proponowane działania i są one dostępne lub będą
dostępne dla realizacji projektów;
2. uchwalony

jest,

lub

zagospodarowania

w

najbliższym

przestrzennego

czasie

będzie,

miejscowy

odpowiadający

plan

postulowanym

działaniom;
3. pominięto oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji lub utrzymania
obiektów;
4. pominięto

oszacowanie

kosztów

opracowania

ekspertyz,

projektów

i

dokumentów budowlanych, wynoszących średnio do 10% wartości inwestycji;
5. pominięto oszacowanie kosztów kierownika budowy, nadzoru budowlanego,
koszty finansowe itp., wynoszących średnio do 5% wartości inwestycji;
6. pominięto koszty wykonania ocen oddziaływania na środowisko i kompensat
środowiskowych, jeżeli gdziekolwiek okażą się niezbędne;
7. pominięto też wycenę projektów mających charakter komercyjny, które
mogą być realizowane przez podmioty gospodarcze, w tym podmioty
ekonomii społecznej;
8. podane ceny są cenami netto.
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Przy tych założeniach, w celu oszacowania kosztów posłużono się dwiema
metodami:
1. Metodą szacowania kosztów inwestycji za pomocą dokonanego pomiaru
(przedmiaru) wielkości zadania. Wielkość zadania wyliczono, posługując się
Interaktywnym

Planem

Miasta

Gdańska

(http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#) i stosując koszty podane w
„cenniku miejskim” (http://www.gdansk.pl/cennik) lub stosując ceny podane
w cenniku usług budowlanych (http://www.dobrebudowanie.pl/cennik-uslugbudowlanych.html)

lub

cenach

stosowanych

przez

SEKOCENBUD

(http://www.sekocenbud.pl/home/serwis/).
2. Metodą benchmarkingu - porównując koszt postulowanych działań z wyceną
podobnych działań dokonaną dla potrzeb wniosków zgłaszanych do budżetu
obywatelskiego w Gdańsku (https://gdansk.zetwibo.pl/projekty), lub w innych
miastach.
WYCENA PROJEKTÓW
1. Dom sąsiedzki. Adaptacja budynku na Dom Sąsiedzki przy rondzie na zbiegu
ulic Odrzańskiej i Stanisława Worcella. Brakuje wskazania konkretnego obiektu,
wielkości niezbędnej powierzchni i kubatury budynku.
Na podstawie innych dokonanych kalkulacji tego tupu przedsięwzięć przyjęto,
że koszt adaptacji budynku i jego wyposażenia dla potrzeb lokalnego
środowiska wynosić będą około 180 000 – 300 000 zł, na co składają się:
a. 150 000 – 200 000 zł - remont polegający na wykonaniu nowych
tynków, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu nowych posadzek,
nowej instalacji elektrycznej i remoncie instalacji sanitarnej (Dom
Sąsiedzki Siedlce);
b. 30 000 – 100 000 zł - wyposażenie w sprzęt komputerowy, sprzęt
audiowizualny, krzesła, stoły, biurka, szafy biurowe, inny drobny sprzęt
biurowy (projekt – wyposażenie domu sąsiedzkiego Piecki – Migowo).
2. Centrum sportowo rekreacyjne na terenach MOSiR, ul. Zielonogórska 4.
Szczegóły utworzenia takiego centrum podane są przez uczestników
warsztatów w różnych wariantach. Porównując pomysł z innymi tego typu
przedsięwzięciami (CENTRUM SPORTOWE MORENA), można oszacować koszt
projektu składającego się z następujących elementów:
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a. 200 000 zł – koszt remontu i doposażenia obiektu MOSiR
b. 240 000 zł - boisko wielofunkcyjne:
i. powierzchnia poliuretanowa
ii. kosze (6 szt.)
iii. bramki (2 szt.)
c. 22 000 zł - boisko do siatkówki plażowej;
d. 55 000 zł - strefa „street workout”;
e. 60 000 zł - oświetlenie (8 latarni);
f. 20 000 zł - strefa wypoczynkowa;
g. 341 000 zł - ścieżka rowerowa (250 mb x1364 zł/mb);
h. 100 000 zł – pozostałe wyposażenie (ławki, zieleń, itp.)
Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia składającego się z powyższych
elementów to 1 038 000 zł.
Dodatkowo postulowano, aby w centrum ulokować park linowy. Niezbędny
jest do tego teren o powierzchni około 150 m2. Koszt założenia takiego parku
zależy od jego wyposażenia na ziemi i w powietrzu. Przyjąć można, że koszt
wykonania projektu, dostawa materiałów, instalacja elementów parku na
drzewach, dostawa sprzętu i szkolenie personelu kosztować będzie w
przypadku obiektu średniej wielkości około 400 000 zł. W przypadku obiektu
większego ceny koszt wzrośnie.
Kolejnym postulatem było ulokowanie w centrum całorocznego toru
saneczkowego.

Orientacyjny

koszt

budowy

toru

o

długości

600

m

wyposażonego w 36 sanek to kwota 900 000 zł.
Koszty modernizacji centrum sportowo – rekreacyjnego według pomysłu
wnioskodawców to około 2 500 000 zł
3. Zagospodarowanie terenu przed budynkami przy ulicy Biskupiej 4, 6 oraz 8.
Pomija się pomysł utworzenia w tym miejscu punktu widokowego bądź
przeniesienia Domu Sąsiedzkiego.
Koszt całości projektu zależy od wielkości wskazanego obszaru oraz
faktycznego nasycenia zagospodarowania terenu we wskazane elementy.
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Oszacowanie

nakładów

możliwe

będzie

w

ramach

projektu

zagospodarowania wskazanego obszaru.
Zgodnie z cennikiem miejskim koszt jednostkowy poszczególnych elementów
wyposażenia składającego się na postulowane zagospodarowanie terenu
wynosi:
a. 1 046 zł - koszt postawienia jednej ławki z oparciem;
b. 1 282 zł/10m2 – koszt obsadzenia i pielęgnacji kwietnika;
c. 473 zł – koszt posadzenia drzew z pielęgnacja (roczną);
d. 12 zł – koszt posadzenia krzewu z roczną pielęgnacją;
e. 62 zł/10m2 – koszt urządzenia trawnika;
f.

566 zł/10m2 – koszt posadzenia żywopłotu z roczną pielęgnacją.

g. 18 000 zł – koszt postawienia solarnej lampy parkowej (latarnia
parkowa z kablem i zasilaniem klasycznym – 7 000 zł);
h. 1 600 zł - zakup i montaż kosza na śmieci.

4. Ścieżka rowerowa i piesza wzdłuż ul. Pohulanka (na odcinku od ulicy Na Stoku
do ulicy Lubuskiej). Ścieżka składać się powinna z infrastruktury dla pieszych i
rowerzystów wraz z oświetleniem.
Zgodnie z obliczeniami długość odcinka, na którym miałaby być realizowana
postulowana inwestycja (około 950 m), należy na niej umieścić 10 latarni
oświetlających.
Zgodnie z cennikiem miejskim koszt takiego projektu szacunkowo wynosiłby:
a. 1 295 800 zł – koszt ścieżki rowerowej (950 m X 1364 zł);
b. 356 250 zł – chodnik (950 m x 1,5 m x 250 zł)
c. 85 000 zł – koszt latarni ulicznych.
Razem szacunkowy koszt projektu to minimum 1 737 050 zł.
5. Połączenie ścieżką pieszo – rowerową terenu MOSiR z ul. Spadzistą. Ścieżka
powinna przebiegać przez tereny leśne (obecnie dzika ścieżka) i umożliwić
komunikację leżącego niżej wyznaczonego obszaru Stary Chełm z ośrodkiem
MOSiR. Długość tego połączenia to około 650 m, które powinno składać się
ze ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia (6 latarni).
Szacunkowy koszt realizacji takiego wynosić będzie:
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a. 886 600 zł – koszt ścieżki rowerowej;
b. 243 750 zł – koszt chodnika;
c. 51 100 zł – koszt latarni ulicznych.
Szacunkowy koszt całego projektu wynosi minimum 1 181 450 zł.
6. (A) Teren rekreacyjny pomiędzy ulicą Na Stoku a Kanałem Raduni (przy
jednoczesnym upamiętnieniu cmentarza, który kiedyś znajdował się na tym
terenie). Z map wynika, że może to być teren o powierzchni ponad 1 ha,
umożlwiający usytuowanie na nim różnego rodzaju sprzętu i urządzeń.
Szczegółowe ich oszacowanie może nastąpić tylko na podstawie projektu
zagospodarowania, w którym określi się zabudowę obszaru.
Koszt

jednostkowy

zieleni

i

infrastruktury

wypoczynkowo

rekreacyjnej

przedstawiono wyżej w punktach 2 i 3. Pomija się wycenę nakładów
inwestycyjnych w zabudowę o charakterze komercyjnym, jak kawiarnie i
gastronomia, które powinny zostać utworzone przez sektor prywatny.

6. (B) Bulwar nad Kanałem Raduni. Pomysł ten łączy się z pomysłem
przedstawionym w punkcie 6 A. Połącznie tych pomysłów może przynieść
efekty w postaci zagospodarowania terenów nabrzeża Kanału Raduni i
przyległych do nich wskazanych obszarów (uzyskanie atrakcyjnych funkcji
miejskich). Biorąc to pod uwagę, wydaje się za celowe opracowanie
szczegółowej

koncepcji

takiego

przedsięwzięcia

wraz

ze

studium

wykonalności.
Realizacja tego pomysłu jest utrudniona przez fakt, że Kanał Raduni w
poprzednich latach przechodził, na całej swojej długości, gruntowną
renowację

prowadzoną

z

punktu

widzenia

zabezpieczenia

przeciwpowodziowego. Szerokość wału i istniejąca na nim zabudowa może
też utrudnić budowę ścieżki bulwaru.
Gdyby proponowany bulwar zaczynał się od mostka przez kanał na wprost ul.
Augustyńskiego (przy dzwonnicy) i kończył w okolicach, gdzie realizowany
byłby projekt 6 (A), miałby on długości około 340 m. Pomijając pozostałe
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koszty, nakłady inwestycyjne na budowę drogi dla rowerów i pieszych byłyby
następujące:
a. 480 000 zł - ścieżka rowerowa (350 x 1364 zł);
b. 132 000 zł – chodnik (350 x 1,5m x 250 zł);
c. 77 000 zł - lampy - oświetlenie ( 9 lamp).
Szacowany koszt minimalny realizacji tego pomysłu wyniósłby 689 000 zł.
7. Kładka łącząca Biskupią Górkę z przystankiem SKM Gdańsk Śródmieście.
Kładka ta poprawiłaby komunikację z analizowanym obszarem.
W zależności od długości i zastosowanego materiału koszt takiego projektu,
wyposażonego dodatkowo w schody i windę dla niepełnosprawnych, wynosi
od 8 000 000 do 10 000 000 zł.
7. Udrożnienie poterny. Udrożnienie poterny, stanowiącej fragment historycznych
połączeń Biskupiej Górki (fortyfikacji) z Dolnym Miastem, miałoby znaczenie
komunikacyjne i stanowiłoby ciekawą atrakcję turystyczną w skali całego
miasta. Projekt ten powinien stanowić przedmiot dalszych studiów i badań, w
szczególności konserwatorskich oraz budowlanych. Bez całościowej oceny
stanu tej budowli, oceny bezpieczeństwa i projektu prac konserwatorskobudowlanych nie jest możliwe sporządzenie jakiejkolwiek wstępnej kalkulacji
kosztów realizacji tego pomysłu.
8. (A, B ,C). Przeniesienie siedziby policji; zagospodarowanie budynku na cele
kulturalne i zagospodarowanie otoczenia wraz z punktem widokowym z wieży
dawnego Schroniska Młodzieżowego im. Paula Benekego.
Pomijając koszty budowy nowych budynków policji i wyposażenia, w
szczególności

laboratoryjnego,

nie

wydaje

się,

aby

możliwe

było

sfinansowanie w obecnych warunkach kosztów remontu i adaptacji do
proponowanych celów tak dużego obiektu. Z tego powodu oraz z powodu
braku podstawowych danych o obiekcie możliwa jest jedynie bardzo
szacunkowa

wycena

nakładów

na

realizację

przedstawionego

przez

mieszkańców pomysłu. Siedziba oddziałów KW Policji znajduje się w obiekcie
zajmującym około 5 000 m2 powierzchni użytkowej, o nieznanej kubaturze i
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stanie technicznym. Renowacja obiektu zabytkowego o tej powierzchni
użytkowej i adaptacja go na cele społeczne kosztować będzie od 15 000 000
do 30 000 000 zł.
Osobnego podejścia wymagałby pomysł udostępnienia wieży widokowej.
Bez szczegółowych ekspertyz dotyczących jej stanu technicznego i ewidencji
konserwatorskiej wykonanie chociażby wstępnej kalkulacji jest możliwe tylko
bardzo

szacunkowo.

Koszt

renowacji

tego

obiektu

zabytkowego

i

udostępnienia go jako punkt widokowy to kwota od 2 000 000 zł do 3 000 000
zł.
Nakłady na rewitalizację tego obszaru (otoczenia budynku – plac pod
Neptunem) zgodnie z postulatami zależą od wielkości wybranego obszaru.
Koszt jednostkowy uporządkowania zieleni i wyposażenia go w małą
architekturę przedstawiony jest w punktach 2 i 3. W przypadku realizacji
koncepcji urządzenia tam małej gastronomii koszty inwestycji ponieść powinni
zainteresowani tym przedsiębiorcy.

8. Renowacja

bastionów

(w

celu

udostępnienia

turystom)

oraz

zagospodarowanie ich terenu z przeznaczeniem na obszar rekreacyjny. W
ramach propozycji rewitalizacji tej części obszaru zgłoszono pomysły
dotyczące różnych możliwości zagospodarowania terenu. Uwzględniając
wyjątkowy charakter i potencjał historyczny oraz kulturowy bastionów, wydaje
się za wskazane opracowanie kompleksowej koncepcji ich renowacji i
włączenia do przestrzeni obszaru rewitalizowanego i całego miasta.
Konieczna

jest

ewidencja

konserwatorska,

opracowanie

programu

użytkowego i konserwatorskiego, a także sporządzenie studium wykonalności.
Bez tych dokumentów sporządzenie jakiejkolwiek kalkulacji nie jest możliwe.

9. Skrót komunikacyjny pomiędzy ulicami Biskupią a Na Stoku. Nie wskazano
podczas warsztatów żadnego potencjalnego przebiegu takiego połączenia.
Korzystając z Interaktywnego Planu Gdańska obliczono, że połączenie takie,
jako nowa droga, miałoby około 210 m długości.
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Uwzględniając dane zawarte w cenniku miejskim koszt budowy takiego
połączenia wyniósłby około 300 000 - 400 000 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy Unii
Europejskiej są środki Regionalnych Programów Operacyjnych (Europejski Fundusz
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Natomiast dodatkowym,
komplementarnym źródłem ich współfinansowania są środki Krajowych Programów
Operacyjnych. Ponadto źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych
mogą

być

środki

budżetu

państwa

oraz

budżetów

jednostek

samorządu

terytorialnego, a także pozostałe, np. prywatne.
Na poniższym schemacie przedstawiono powiązanie projektów rewitalizacyjnych z
rodzajem priorytetowych inwestycji.
Rysunek 11. Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajem priorytetowych inwestycji

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Źródła finansowania projektów w ramach programu rewitalizacji Biskupiej Górki/
Starego Chełmu przedstawiono w podziale na główne działania:
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1) Projekty

społeczne

(związane

z

doradztwem

zawodowym,

integracją

społeczności itd.):
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałania 6.1.1., 6.1.2. oraz 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2) Remont budynków:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

3) Remont dróg i chodników oraz wykonanie oświetlenia:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4) Parki, miejsca zielone i miejsca wspólne, sport:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Budżet Miasta Gdańska

o

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5) Działania związane z kulturą, warsztaty tematyczne:
o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

o

Program „Dziedzictwo Kulturowe” i „Rozwój Infrastruktury Kultury”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

o

Budżet Miasta Gdańska

6) System promocji:
o

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

o

Budżet Miasta Gdańska
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POTENCJALNI REALIZATORZY PROJEKTÓW
Na poniższym rysunku przedstawiono potencjalnych realizatorów projektów w
ramach rewitalizacji Biskupiej Górki/ Starego Chełmu.
Rysunek 12. Potencjalni realizatorzy projektów – Biskupia Górka/ Stary Chełm

Fundacja Rodzinny
Gdańsk

Gdańska Wyższa
Szkoła
Humanistyczna

Kościół
Zielonoświątkowcó
w Zbór w Gdańsku

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Partnerstwo dla
Biskupiej Górki

Rzymskokatolicka
Parafia p.w.
Chrystusa Króla w
Gdańsku

Stowarzyszenie
WAGA

Szkoła
Podstawowa nr 21

Szkoła
Podstawowa nr 47

Wspólnoty
mieszkaniowe

Prywatni
właściciele
nieruchomości

Rada dzielnicy

Lokalni
przedsiębiorcy

Lokalni liderzy

Urząd Miasta
Gdańsk

Powiatowy Urząd
Pracy

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Instytucje kultury
działające na
terenie miasta
Gdańsk

Towarzysztwo
Profilaktyki
Środowiskowej
MROWISKO

Źródło: Opracowanie własne.

Fundacja Rodzinny Gdańsk – mieszcząca się przy ulicy Biskupiej 31 fundacja
powstała jako organizacja społeczna, której celem jest szeroko pojęta pomoc
rodzinie, w szczególności dzieciom i młodzieży. Jednostka inicjuje rodzinne spędzanie
czasu wolnego oraz upowszechnia standardy odpowiedzialnego rodzicielstwa,
organizuje wypoczynek dzieci, młodzieży i rodzin oraz inicjatywy na rzecz aktywnej
organizacji czasu wolnego, wspiera grupy i koła zainteresowań, a także organizuje
imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne. Ponadto tworzy, wdraża i upowszechnia
programy oraz metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
prowadzi kampanie społeczne i działalność informacyjną oraz wspiera działalność
artystyczną, zawodową i kulturalną. W zakresie działalności fundacji mieszczą się
zarówno terapie (indywidualne/ grupowe, związane z uzależnieniami/ zaburzeniami),
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poradnictwo rodzinne, socjoterapia, mediacje, jak i warsztaty (wychowawcze/
edukacyjne).
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) – niepubliczna szkoła wyższa
znajdująca się przy ulicy Biskupiej 24b. Studia pierwszego i drugiego stopnia
prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Atutami
uczelni są między innymi wysoko wykwalifikowana kadra, rozbudowany system
stypendialny oraz możliwość uczestniczenia w międzynarodowym programie
Erasmus. Wielość prowadzonych przez uczelnię działań wskazuje na fakt, iż mogłaby
być ona jednym z realizatorów projektów w ramach programu rewitalizacji,
służących lokalnej społeczności. Przykładem może być realizowany w latach 20112013 projekt „Szkoła aktywnych kobiet”, skierowany do kobiet pozostających bez
zatrudnienia, zamieszkujących obszar województwa pomorskiego.
Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Gdańsku – mieszczący się przy ulicy Menonitów 2a
prowadzi Fundację Życie i Pasja, jednostkę powstałą w 2010 roku. Celem fundacji
jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności z regionów
zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Realizacja zadań
odbywa się poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnorakich form
aktywności w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania
społecznego. Fundacja prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci pod nazwą
„Klub Biskupia 6”, organizuje tematyczne spotkania dla kobiet, dystrybucję żywności
(dzięki współpracy z Pomorskim Bankiem Żywności w Gdańsku) oraz charytatywnej
odzieży używanej („Pokoik” – w wyznaczone dni miesiące na terenie SP 21), a także
pomoc

w

ośrodkach

resocjalizacyjno-opiekuńczych,

indywidualną

pomoc

finansową i materialną, a także cykliczne imprezy społeczne. Zaznaczyć należy, że
fundacja realizuje także projekty we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) – ogólnodostępny obiekt sportowy mieści
się przy ulicy Zielonogórskiej 4. Celem działalności ośrodka jest realizacja zadań
Gminy Miasta Gdańska z zakresu kultury fizycznej i rekreacji (z wyłączeniem
rehabilitacji ruchowej). Ośrodek tworzy warunki do rozwoju sportu dzieci i młodzieży,
organizuje oraz wspomaga turystykę oraz wypoczynek, administruje obiektami i
urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, a także promuje i prowadzi działania na rzecz
upowszechniania oraz wspomagania sportu. Obiekt przy ulicy Zielonogórskiej
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posiada do dyspozycji mieszkańców: korty tenisowe, dwa wymiarowe boiska
piłkarskie oraz mini skatepark.
Partnerstwo dla Biskupiej Górki - przedsięwzięcie społeczne, stowarzyszające osoby
prywatne, instytucje, organizacje i wszystkie podmioty działające na rzecz
rewitalizacji

urbanistyczno-społecznej

obszaru

Biskupiej

Górki. Od 2010

roku

Partnerstwo we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk działa na rzecz promocji i
przywrócenia obecności dzielnicy. Spotkania w ramach inicjatywy odbywają się w
Szkole Podstawowej nr 21 przy ulicy Na Stoku 43.
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku – mieści się przy ulicy ks.
Franciszka Rogaczewskiego 55, a działalność na jej terenie prowadzą: chór
parafialny, wspólnota żywego różańca, parafialny zespół Caritas, kręgi Domowego
Kościoła, liturgiczna służba ołtarza skupiająca w swych szeregach nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii, seniorów oraz lektorów i ministrantów, jest także schola
dziecięca, młodzieżowy zespół muzyczny oraz młodzieżowa wspólnota modlitewna
Wieczernik. Ponadto swoje spotkania odbywają tam grupy AA i Anonimowych
Hazardzistów.
Stowarzyszenie WAGA – zrzeszenie ma swoją siedzibę przy ulicy Biskupiej 4, a jego
działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członkiń i członków.
Celami stowarzyszenia są m.in.: obrona praw kobiet i ich rodzin oraz polepszanie ich
warunków życia, zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym, pomoc w rozwijaniu
społecznej aktywności obywateli i obywatelek (zwłaszcza w przypadku osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym), upowszechnianie idei wolontariatu oraz
propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania. Zrzeszenie realizuje cele
poprzez prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i
oświatowej (szczególnie dzieci i młodzieży), aktywizację osób z grup zagrożonych
wykluczeniem, upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Warto jednocześnie nadmienić, iż jednostka
współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi na
różnych szczeblach, a także prowadzi na terenie Biskupiej Górki Dom Sąsiedzki i Klub
„Senioryci”.
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Szkoła Podstawowa nr 21, im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta – placówka
edukacyjna znajdująca się przy ulicy Na Stoku 43. Szkoła stwarza warunki do rozwoju
zainteresowań i talentów uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (liczne
koła i kluby) oraz organizowanie wycieczek tematycznych związanych z programem
nauczania. Ponadto w celu integracji szkolnej społeczności placówka organizuje
zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin imprezy plenerowe. Oferuje także
zajęcia w świetlicy profilaktycznej „Bezpieczna Przystań” (pomoc w odrabianiu prac
domowych, podwieczorki, zabawy taneczne itd.).
Szkoła Podstawowa nr 47, im. Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza –
placówka edukacyjna z siedzibą przy ulicy Reformackiej 18. Szkoła stawia na
bezpieczeństwo, współpracę z rodzicami, a przede wszystkim rozwój uczniów. Poza
„małą” i „dużą” świetlicą placówka oferuje stołówkę, dobrze wyposażoną
bibliotekę, nowoczesną pracownię komputerową i multimedialną, szeroki wybór
zajęć pozalekcyjnych, a także opiekę szkolnego pedagoga, logopedy i pielęgniarki
szkolnej.
Poza wymienionymi wyżej jednostkami realizatorami mogą być również: wspólnoty
mieszkaniowe

(przykład:

wspólnota

Biskupia

8)

czy

prywatni

właściciele

nieruchomości, Rada Dzielnicy Śródmieście, lokalni przedsiębiorcy, lokalni liderzy,
Urząd Miasta Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, a także instytucje kultury o zasięgu ogólnomiejskim (Instytut Kultury Miejskiej,
Gdański Archipelag Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria
Miejska itd.).
W

tym

kontekście

warto

wspomnieć

również

o

Towarzystwie

Profilaktyki

Środowiskowej MROWISKO – organizacji pozarządowej założonej w 1993 roku z
siedzibą przy ulicy Słomianej 2 (Dolne Miasto). Celem jednostki jest promocja i
propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (umożliwienie
rozwijania

zainteresowań

twórczych

oraz

umiejętności

zagospodarowywania

wolnego czasu), podwyższenie u młodzieży poziomu wiedzy na temat zagrożeń jakie
niosą ze sobą przejawy patologii społeczne, edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i
nauczycieli w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą narkomania, alkoholizm i
przestępczość, a także ogólne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. MROWISKO
realizuje projekt skierowany do dzieci i młodzieży Biskupiej Górki „Street Bus”
(organizuje Dni Sąsiadów, turnieje sportowe, święta okolicznościowe itd.).
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WYNIKI ANALIZY FORMULARZY
Analizie poddano również formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Formularze znajdowały się na
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl), składać je można
było osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Propozycje zbierane były do 5
lipca 2016 roku.
Zgłoszone projekty zostały zaznaczone na mapie, a niżej przedstawiono ich krótką
charakterystykę. Dodać należy, że zdecydowana większość przedsięwzięć dotyczyła
działań infrastrukturalnych (remont budynków), a jedynie pojedyncze zgłoszenia
projektów miękkich.

S t r o n a | 53
Rysunek 13. Projekty zgłoszone w formularzach – Biskupia Górka
1. Remont budynku przy ulicy
Biskupiej 25
2. Remont budynku przy ulicy
Biskupiej 13
3. Remont budynku przy ulicy
Biskupiej 18
4. Remont budynku przy ulicy
Biskupiej 28
5. Remont budynku przy ulicy
Biskupiej 26
6.
Odbudowa
dwóch
budynków oficyn przy ulicy
Rogaczewskiego 9/19
7. Otwarta Akademia Kulinarna
Seniora i Juniora
8. Remont budynku przy ulicy
na Stoku 7 i 8/9
9. Remont budynku przy ulicy
na Stoku 10
10. Remont budynku przy ulicy
na Stoku 11/12
11. Zajęcia pozalekcyjne dla
dzieci i młodzieży w formie
zbiórek harcerskich
12. Remont budynku przy ulicy
Zaroślak 10
13.
Tereny
zielone
na
pograniczu Biskupiej Górki i
Dzielnicy Stary Chełm
14.
Uruchomienie
Dom
Sąsiedzkiego na Chełmie
15. Fragment Dzielnicy Chełm,
położony w granicach OSTAB
(poza obszarem wyznaczonym
do rewitalizacji)
16.
Budowa
ogrodów
społecznych (brak konkretnej
lokalizacji na mapie)
17. Remont budynku przy ulicy
Salwator 1/4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.

W poniższej tabeli przedstawiono krótką charakterystykę zgłoszonych przedsięwzięć
(lokalizację projektu, podmiot zgłaszający i krótki opis).
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Nr projektu

Opis projektu
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Biskupiej 25
Lokalizacja: ul. Biskupia 25 (działka 163, obr 80), 80-875 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Remont elewacji ściany frontowej (o dużych walorach architektonicznych: cegła licówka, gzymsy, bonie, ozdobne ościeża okienne),
izolacji pionowej i poziomej, a także przemurowanie naświetli okiennych i wymiana stolarki okiennej piwnicznej. Szacowane koszty realizacji
wynoszą 120 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Biskupiej 13
Lokalizacja: ul. Biskupia 13 (działka 95, obr 80), 80-875 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 2

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Projekt obejmuje remont wskazanego obiektu (remont elewacji z cegły oraz izolacji pionowej i poziomowej ścian fundamentowych).
Szacowany koszt to 72 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Biskupiej 18
Lokalizacja: ul. Biskupia 18, 80-875 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 3

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Remont wskazanego obiektu, w którego skład wejdzie: odnowienie elewacji (ułożenie styropianu i wyprawy tynkarskiej mineralnej),
remont izolacji ścian fundamentowych i schodów zewnętrznych (kamiennych). Szacowany koszt przedsięwzięcia to 120 000 zł.

Projekt 4

Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Biskupiej 28
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Nr projektu

Opis projektu
Lokalizacja: ul. Biskupia 28 (działka 138, obr 80), 80-875 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Projekt obejmuje remont wskazanego obiektu, a w tym: odnowienie elewacji z cegły licowej oraz elewacji frontowej, wymiana stolarki
drewnianej na klatce schodowej, a także remont izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej i wymiana drzwi wejściowych.
Szacowany koszt projektu to 94 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Biskupiej 26
Lokalizacja: ul. Biskupia 26 (działka 161, obr 80), 80-875 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 5

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Projekt dotyczy remontu wskazanego obiektu, w tym elewacji o dużych walorach architektonicznych (gzymsy, ościeża okienne
ozdobne), a także izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych. Do tego wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej i
remont kominów ponad dachem. Przewidywany koszt przedsięwzięcia to 135 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Odbudowa dwóch budynków oficyn na terenie działki 158/4 obręb 80 przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
w Gdańsku
Lokalizacja: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, działka 158/4, obręb 80, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 6

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Adam Kwiatkowski – Dyrektor
ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
Opis: Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na odbudowaniu dwóch budynków oficyn na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku. Jego wykonanie będzie związane ze zmianą zagospodarowania nieruchomości, polegającej na rozbiórce lub
częściowej rozbiórce budynku garażowego, zmianie układu drogowego, zmianie ogrodzenia działki oraz zmianie przemieszczania się na jej
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Nr projektu

Opis projektu
terenie. Zmiana będzie dotyczyła również części ulicy Rogaczewskiego przylegającej bezpośrednio do nieruchomości RDLP w Gdańsku.
Całkowity koszt realizacji projektu to 9 840 000,00 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: OTWARTA AKADEMIA KULINARNA SENIORA I JUNIORA
Lokalizacja: ul. Buczka 16, Gdańsk – Chełm
Podmiot zgłaszający:
Kapituła Kulinarna Gdańskie Smaki – Fundacja Kulinarna

Projekt 7

Bogdan Kwapisiewicz – prezes
ul. Więckowskiego 6/8, 80-809 Gdańsk
Opis: Przedmiotem projektu jest organizacja otwartych szkoleń w zakresie promocji prozdrowotnych działań kulinarnych. Odbiorcami tych
szkoleń i prelekcji będą mieszkańcy Starego Chełmu i Biskupiej Górki w tym seniorzy, dorośli i młodzież szkolna, a wykładowcami pracownicy
naukowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni oraz praktycy sztuki kulinarnej.
Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie możliwości nieodpłatnego udziału w warsztatach kulinarnych i prelekcjach tematycznie
związanych z promocją zachowań prozdrowotnych. Szacowany koszt projektu to 190 000, 00 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy na Stoku 7 i 8/9
Lokalizacja: ul. na Stoku 7 i 8/9 (działka 100, obr 80), 80-874 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 8

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Projekt dotyczy remontu elewacji ściany od frontu (o dużych walorach architektonicznych: cegła licówka, gzymsy, ościeża okienne
ozdobne) oraz odmalowanie/ odnowienie ściany szczytowej ocieplonej styropianem. Szacowany koszt to 130 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy na Stoku 10
Lokalizacja: ul. na Stoku 10 (działka 99, obr 80), 80-874 Gdańsk

Projekt 9

Podmiot zgłaszający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
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Nr projektu

Opis projektu
Opis: Projekt obejmuje remont izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, przemurowanie naświetli okiennych (piwnicznych), a
także wymianę okien piwnicznych. Zakłada się również remont elewacji front budynku. Szacowany koszt to 202 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy na Stoku 11/12
Lokalizacja: ul. na Stoku 11/12 (działka 139 i 147, obr 80), 80-874 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 10

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Przedmiotem projektu jest remont budynku przy ulicy Na Stoku 11/12. Remont obejmie: izolację poziomą i pionową ścian
fundamentowych, przemurowanie naświetli okiennych piwnicznych oraz wymianę okienek piwnicznych. Istotny jest także remont elewacji o
dużych walorach architektonicznych. Szacowany koszt projektu to 214 000,00 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w formie zbiórek harcerskich
Lokalizacja: Zajęcia realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku
Podmiot zgłaszający:
Beata Matyjaszczyk

Projekt 11

Nieborowska 7/9, Gdańsk
Opis: Działanie będzie realizowane poprzez organizację i prowadzenie 2 grup dedykowanych dzieciom i młodzieży w wieku 11-18 lat oraz
jednej grupy dla dzieci w wieku 7-10 lat. Grupy spotykać się będą raz w tygodniu (w systemie roku szkolnego) na spotkaniu prowadzonym
przez wolontariuszy metodą harcerską, w oparciu o opracowany plan zajęć. Każdy rok pracy zakończy letni obóz, będący sprawdzianem
nabytych umiejętności i kompetencji. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 125 000,00 zł (koszty związane z realizacją zadania to zakup
materiałów i usług do prowadzenia zajęć, wyżywienie na rajdach, biwakach, koszt organizacji i przeprowadzenia obozu; większości
wychowawcy to wolontariusze niepobierający wynagrodzenia za swoją pracę).
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Zaroślak 10
Lokalizacja: ul. Zaroślak 10 (działka 211, obr 80), 80-874 Gdańsk

Projekt 12

Podmiot zgłaszający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
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ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Projekt obejmuje remont elewacji ściany frontowej, izolacji pionowo- poziomej, ościeży okiennych, a także dachu wraz z
otynkowaniem kominów ponad dachem. Szacowany koszt to 135 000,00 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Tereny zielone na pograniczu Biskupiej Górki i Dzielnicy Stary Chełm
Lokalizacja: Obszar w rejonie ulic: Stoczniowców, Kolonia Studentów, Zaroślak, Na Stoku, Biskupia, Pohulanka
Podmiot zgłaszający:

Projekt 13

Natalia Ostrowska
Opis: Teren ten ma znaczenie dla mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełmu, gdyż stanowi dla nich naturalne miejsce wypoczynku
czynnego i biernego. Niezbędny zakres prac to: zachowanie zieleni z utrzymaniem obecnego drzewostanu (w tym m. in. cennych okazów
dębów, kasztanowców i topoli), uporządkowanie ścieżek spacerowych, a także biegowych i rowerowych, celem wspólnego użytkowania
przez różne grupy wiekowe.
Nazwa przedsięwzięcia: Uruchomienie Dom Sąsiedzkiego na Chełmie – remont i funkcjonowanie
Lokalizacja: ul. Mariana Buczka 12, Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Natalia Ostrowska

Projekt 14

Opis: Jedyny obiekt należący do Miasta Gdańska, który mógłby być przeznaczony na Dom Sąsiedzki, to budynek dawnego ratusza
dzielnicy, który w ostatnich dziesięcioleciach pełnił funkcje obiektu szkolnego, a obecnie jest użyczony Fundacji Gdańskie Smaki. Budynek
jest po remoncie elewacji i dachu, natomiast wymaga kapitalnego remontu wnętrza. Mogłyby odbywać się w nim m.in. zajęcia
aktywizujące osoby starsze (wykłady, warsztaty, kawiarenki itp.), zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania dorosłych
mieszkańców, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, kluby hobbistyczne, rodzicielskie. Domem mogłoby zarządzać powołane w dniu
4 lipca 2016 r. przez mieszkańców Stowarzyszenie Klucz.
Nazwa przedsięwzięcia: Fragment Dzielnicy Chełm, położony w granicach OSTAB, którego zachowanie jest zagrożone (poza obszarem
wyznaczonym do rewitalizacji)
Lokalizacja: Obszar położony między ulicami: Madalińskiego, Sikorskiego i Ptasią oraz sąsiadujący z Tesco

Projekt 15

Podmiot zgłaszający:
Natalia Ostrowska
Opis: Celem przedsięwzięcia jest zachowanie ciągłości pasma zieleni, zaspokającego potrzeby w zakresie odpoczynku i rekreacji blisko 50
tysięcy mieszkańców. Aby ciągłość pasma została zachowana, niezbędne jest: wykonanie odcinka trasy PP w rejonie ulicy Ptasiej jako
rozwiązania dwupoziomowego z przejazdem bezkolizyjnym nad jarem ( na estakadzie) oraz takie gospodarowanie własnością terenów
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Nr projektu

Opis projektu
miejskich, które umożliwi zachowanie ciągłości terenów zielonych w pasie o szerokości minimum 100 metrów.
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ogrodów społecznych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i programem aktywizacji lokalnej społeczności
(brak konkretnej lokalizacji na mapie)
Lokalizacja: Uzgodniony z władzami Miasta Gdańsk (Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Góra, Orunia)
Podmiot zgłaszający:
Fundacja MY

Projekt 16

Adrian Kordas – Prezes Zarządu
ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot
Opis: Projekt obejmuje budowę ogrodu społecznego przy współpracy z lokalną społecznością. Zgłaszający chce w ogrodach stwarzać
przestrzeń na całe spektrum ludzkiej, wartościowej działalności, bo właśnie idea ogrodu jest tym, co w pełni ją umożliwia. Do działań tych
zaliczyć można (poza założeniem ogrodu): hodowlę ziół, pszczół, permakulturę, stolarstwo, ceramikę naścienną, murale, rzeźbę i małą
architekturę, aktywizację grup marginalizowanych (seniorzy, bezrobotni, emeryci), praktyczne warsztaty ogrodnicze, popularyzację hodowli
roślin leczniczych i jadalnych (np. zajęcia dla dzieci), zakładanie placów zabaw dla dorosłych, popularyzację energii odnawialnej
(zakładanie baterii słonecznych w ogrodach) itd. Szacowany koszt projektu (jednego ogrodu) to 250 000,00 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Remont budynku przy ulicy Salwator 1/4
Lokalizacja: ul. Salwator 1/4 (działka 148/1, obr 80), 80-805 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:

Projekt 17

Wspólnota Mieszkaniowa
Ewa Niewierowska
ul. Jaśkowa Dolina 26/3 80-246 Gdańsk
Opis: Projekt obejmuje remont elewacji ścian frontowych, izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, przemurowanie naświetli
okiennych piwnicznych, wymianę okienek piwnicznych, a także wymianę tymczasowego ogrodzenia (wg opracowanej dokumentacji;
profile stalowe zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytków). Szacowany koszt przedsięwzięcia to 230 000,00 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.
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REKOMENDOWANE PROJEKTY
Poniższa tabela zawiera zarekomendowane projekty (spośród wszystkich, które
zgłosili mieszkańcy).
Tabela 3. Rekomendowane projekty - Biskupia Górka/Stary Chełm

PROJEKT

UZASADNIENIE

Podczas warsztatów wskazano, iż na
terenie
Starego
Chełmu
brakuje
przestrzeni dla mieszkańców. Z tego
względu rekomenduje się włączenie do
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Gdańska projektu utworzenia na terenie
dzielnicy Domu Sąsiedzkiego. Będzie to
miejsce otwarte na wszelką działalność,
dające
jednocześnie
możliwość
wyzwolenia
potencjału
lokalnej
społeczności. Dom będzie miejscem
spotkań
dla
mieszkańców
oraz
przestrzenią do realizacji oddolnych
inicjatyw. Będzie pełnił również funkcję
edukacyjno-kulturalną
–
organizacja
Dom Sąsiedzki Stary
warsztatów, zajęć i kursów. Utworzenie
Chełm (projekt nr 1)
Domu
Sąsiedzkiego
daje
również
możliwość utworzenia nowych miejsc
pracy, stażu czy innych forma wsparcia
dla osób bezrobotnych. Wypracowanie
modelu
partnerskiej
współpracy
i
porozumienia pozwoli na włączenie w
działalność domu lokalnych instytucji,
organizacji oraz przedsiębiorców, a tym
samym poszerzy jego ofertę. Istotna jest
otwarta formuła miejsca, która daje
możliwość integracji wszystkich grup
wiekowych – rodzin, seniorów, dzieci,
młodzieży,
osób
dorosłych
oraz
angażująca w rozwiązywanie problemów
społeczności lokalnej.

SZACOWANY
KOSZT

180 000-200 000
zł
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Projekt stworzenia z Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (mieszczącego się przy
ulicy Zielonogórskiej 4) nowoczesnego
centrum
sportowo-rekreacyjnego
pojawiał
się
w
głosach
wielu
mieszkańców. Dostrzegają oni potencjał
miejsca
oraz
jego
walory
odremontowany
i
doposażony
w
nowoczesny
sprzęt
MOSiR
będzie
miejscem
rekreacji
dla
wszystkich
MOSiR
mieszkańców.
Integrujący
poprzez
nowoczesne
zorganizowane zajęcia nie tylko dzieci i
centrum sportowomłodzież, ale również osoby starsze i
rekreacyjne
dla
seniorów.
Warto
rozważyć
również
mieszkańców
zagospodarowanie terenu przyległego
(projekt nr 2)
do ośrodka (w sąsiedztwie bastionów) i
stworzenie kompleksu sportowo-leśnego.
Wyposażenie obszaru w ścieżki piesze i
rowerowe, elementy małej architektury
oraz zewnętrzne siłownie stworzą kolejne
miejsce do rekreacji dla mieszkańców.
Projekt przyczyni się zatem do poszerzenia
oferty sportowo-rekreacyjnej obszaru i
stworzenia przestrzeni do wspólnych
inicjatyw dla mieszkańców.
Ścieżka piesza na
Bastiony
oraz
udostępnienie
wejścia na teren
MOSiR-u (projekt nr
5)

Renowacja
bastionów (w celu
udostępnienia
ich
turystom)
oraz
zagospodarowanie
ich terenu (ścieżki
biegowe
i
rowerowe) (projekt
nr 10)

Zarekomendowano trzy projekty, które
przy odpowiednim połączeniu będą
twórzyć ciąg komunikacyjny po Biskupiej
Górce. Utworzenie ścieżki na bastiony,
połączenie jej ze ścieżkami biegowymi i
rowerowymi
wzdłuż
bastionów,
a
następnie
włączenie
do
ścieżki
rowerowej i pieszej wzdłuż Pohulanki
przyczyni się do „otworzenia” obszarów.
Ciąg komunikacyjny połączy Biskupią
Górkę ze Śródmieściem i Dolnym
Miastem. Trasa z pewnością przyciągnie
nie tylko turystów ceniących aktywny
wypoczynek połączony z turystyką, ale
również Gdańszczan, którzy mogliby
lepiej poznać obszar i jego walory.
Infrastruktura tego typu daje również

2 500 000 zł

1 181 450 zł
(projekt nr 5)
1 737 050
(projekt nr 4)
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możliwość
zagospodarowania
czasu
wolnego mieszkańców, alternatywnego
Ścieżka rowerowa i
wobec
odpoczynku
biernego
we
piesza (Pohulanka) własnych domach.
(projekt nr 4)
Źródło: Opracowanie własne.

S t r o n a | 63
DOLNE MIASTO/ PLAC WAŁOWY/ STARE PRZEDMIEŚCIE

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO REWITALIZACJĄ
Jako granice obszaru objętego rewitalizacją (o powierzchni 87,24 ha) wyznaczono:




Dolne Miasto:
o

od północy: ul Podwale Przedmiejskie oraz Reduta Żbik,

o

od wschodu: teren stadionu żużlowego GKS „Wybrzeże”,

o

od południa: Opływy Motławy,

o

od zachodu: rzeka Nowa Motława.

Plac Wałowy/Stare Przedmieście:
o

od północy: ul. Podwale Przedmiejskie,

o

od wschodu: Kanał Starej Motławy, ul Dolna Brama, granica terenów
pokolejowych na południowej części Wyspy Spichrzów, rzeka Nowa
Motława z zespołem obiektów Śluzy Kamiennej,

o

od południa: Opływ Motławy,

o

od zachodu: tory kolejowe, ul. Trakt Św. Wojciecha i ul. Okopowa4.

Historia tego terenu sięga XVII wieku. Dolne Miasto powstało na tzw. Świńskich
Łąkach, które od 1346 r. należały do gdańskich rzeźników. Znamienne w
kształtowaniu struktury obszaru było wzniesienie w latach 30- tych XVII pierścienia
fortyfikacji nowożytnych wokół Gdańska. Przez pierwszych kilkadziesiąt lat podmokły
obszar nie był zainwestowany. Po wybudowaniu sieci kanałów odwaniających, stał
się miejscem rekreacji i wznoszenia letnich rezydencji przez zamożnych Gdańszczan.
Następnie, częściowo zainwestowany przez przemysł i wojsko, stał się w końcu XIX
wieku obszarem mieszkaniowym.

Uchwała nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.
4
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Rysunek 14. Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście - obszar wyznaczony do rewitalizacji

Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska.

Obszar wyznaczony do rewitalizacji jest zróżnicowany zarówno pod względem
fizjograficznym, jak i zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym terenie
znajduje się wiele miejsc o znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym.
Brakuje na nim miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży.
Dodatkowo należy nadmienić, że na znacznej części obszaru Dolnego Miasta/ Placu
Wałowego/ Starego Przedmieścia znajdują się zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji
Zabytków, a całość terenu Dolnego Miasta wpisana jest do rejestru zabytków jako
historyczny

układ

urbanistyczny

miasta

Gdańska

oraz

objęty

Zarządzeniem

Prezydenta RP o uznaniu za pomnik historii. Ustalenia obu dokumentów chronią
historycznie ukształtowany układ ulic i planów oraz powiązaną z nimi zabudowę.
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Rysunek 15 Dolne Miasto/Plac Wałowy/ Stare Przedmieście

Źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=338

Obszar cechuje dobra dostępność komunikacyjna i połączenie tej części miasta z
resztą Śródmieścia. Znajduje się w odległości ok 10 min pieszo od ul. Długiej –
ścisłego centrum miasta. Główną trakcją komunikacyjną obszaru Dolnego Miasta
jest rewitalizowana od roku 2014 ul. Łąkowa. Znajduje się na niej zabudowa
mieszkaniowa oraz przemysłowa z przełomu XIX i XX wieku. Szczególnie cennym
elementem infrastruktury zabytkowej są nowożytne fortyfikacje bastionowe: Królik,
Miś, Wilk oraz Wyskok. Ważnym elementem obiektów historycznych wskazanego
obszaru jest też Śluza Kamienna, zbudowana w latach 1619-1623, oraz znajdujący się
przy niej młyn (ul. Grodza Kamienna). Ponadto, istotnymi obiektami są również Dwór
Uphagenów z 1800 roku (sprawujący przez ostatnie lata funkcję szpitala, aż do jego
zamknięcia w 2004 roku) zlokalizowany przy ul. Kieturakisa oraz Dom Szachulcowy z
tego samego roku znajdujący się przy ul. Reduta Wyskok 2.
Rejon Placu

Wałowego obejmuje południowe części

dwóch historycznych

gdańskich dzielnic: Starego Przedmieścia i Wyspy Spichrzów. Początki kształtowania
Placu sięgają II połowy XVI wieku, jednak zachowany do dzisiaj układ przestrzenny
powstał w połowie XIX wieku (po doprowadzeniu do południowej części Wyspy
Spichrzów linii kolejowej). Podobnie jak Dolne Miasto w 1945 roku zespół nie został
zniszczony i stanowił mieszkalne zaplecze odbudowywanego Gdańska. W części
południowej zachowane zostały fortyfikacje z XVII wieku wraz z Bramą Nizinną i
Bramą Kolejową.
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Mianem Starego Przedmieścia określa się natomiast tereny położone między
Podwalem Przedmiejskim (na północy), ciągiem ulic Okopowej i Trakt św. Wojciecha
(na zachodzie) i wodami Motławy (na wschodzie). Obszar został przyłączony w
granice administracyjne miasta w XIV wieku, kiedy wybudowano system fortyfikacji
nad Opływem Motławy. Na terenie Starego Przedmieścia zachowało się wiele
umocnień i fortyfikacji dawnego Gdańska, w tym m.in. Baszta Biała i Baszta pod
Zrębem, Bastion Żubr, Brama Nizinna i Mała Zbrojownia. Zaznaczyć należy, że obszar
jest położony w historycznym centrum Gdańska.
Cała przedstawiona infrastruktura na Dolnym Mieście/ Placu Wałowym/ Starym
Przedmieściu zachowała się w sposób dostateczny, częściowo nawet dobry.
Charakterystyczną

cechą

zabudowy

są

niezagospodarowane

lub

zagospodarowane w nieodpowiedni sposób dziedzińce kamienic.
Analizowany obszar w 2015 roku zamieszkiwało 8 060 osób. Największy procent
ludności stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (65,5%), istotny odsetek przypadał
również na osoby w wieku poprodukcyjnym (18,4%) oraz przedprodukcyjnym
(16,1%) 5 . Analizowany obszar w 2015 roku charakteryzował się również ujemnym
saldem migracji na poziomie -254 osób, co wskazuje, iż emigrantów zewnętrznych
oraz wewnętrznych było więcej niż imigrantów.
Głównym problemem społecznym, z jakim zmagają się mieszkańcy jest bezrobocie
(4,6%; dla Gdańska – 3,2%). Warto zaznaczyć, ze spośród wszystkich osób
pozostających bez pracy w 2015 roku ponad 90% nie miało prawa do zasiłku, a
prawie połowa (46,3%) zmagała się z bezrobociem długotrwałym (dłuższym niż 12
miesięcy). W wyniku długotrwałego bezrobocia wśród mieszkańców pojawiły się
trudności materialne, wykluczenie poprzez utratę statusu społecznego i brak chęci
do doskonalenia swoich kwalifikacji. O niskim stanie zamożności i zaradności życiowej
mieszkańców świadczy duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Z
danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynika, że z pomocy społecznej na
obszarze Dolnego Miasta/ Placu Wałowego/ Starego Przedmieścia w 2015 roku
skorzystało 705 mieszkańców (87,5/ tys. mieszkańców). Ponadto na analizowanym
terenie znajduje się 1015 mieszkań komunalnych, z czego ponad 30% posiada
Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Dolne Miasto.
5
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zaległości w płatnościach powyżej trzech miesięcy. Na negatywny wizerunek
obszaru wpływa również duża liczba popełnionych przestępstw. W 2015 roku
wskaźnik utrzymywał się na poziomie 28 przestępstw/ tys. mieszkańców (dla
porównania wskaźnik dla całego miasta wyniósł 20 przestępstw/ tys. mieszkańców).
Dominują przestępstwa niesklasyfikowane i kradzieże, a liczba włamań jest znacznie
wyższa niż w pozostałych analizowanych obszarach 6 . Odsetek dzieci i młodzieży
niepromowanych do kolejnych klas również jest wysoki (wskaźniki kilkukrotnie większe
od średniej dla szkół gdańskich).
Obszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście to część śródmiejska
Gdańska,

która

w

ostatnich

latach

ulegała

niekorzystnym

przemianom

przestrzennym, prowadzącym do hamowania rozwoju społecznego i przestrzennego.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
TERMIN:

18 czerwca 2016 godz. 10.00

MIEJSCE:

CSW „Łaźnia”
ul. Jaskółcza 1

PRZEBIEG SPOTKANIA:
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-12.20
12.20-14.45
14.45-15.00

Powitanie i omówienie celu spotkania
Rewitalizacja-podstawowe pojęcia; wykonane
zdania
Pierwsza część strategiczna
Przerwa
Druga część strategiczna
Podsumowanie spotkania

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20
LICZBA GRUP: 3
Celem spotkania było opracowanie wizji wyprowadzenia obszaru z sytuacji
kryzysowej, wypracowanie kierunków działań służących eliminacji/ ograniczeniu
negatywnych zjawisk, koncepcji projektów z zakresu działań rewitalizacji, sposobów/

6

Tamże.
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źródeł ich finansowania oraz potencjalnych realizatorów projektów. Z tego względu
scenariusz warsztatów wyglądał następująco:
I.

Powitanie uczestników i omówienie celu spotkania,

II.

Rewitalizacja – podstawowe pojęcia (omówienie pojęć powiązanych z
procesem rewitalizacji, m.in. partycypacja społeczna, obszar zdegradowany,
program rewitalizacji, interesariusze; przedstawienie elementów programu
rewitalizacji),

III.

Program Rewitalizacji Miasta Gdańska – wykonane zadania (przedstawienie
obszarów wyznaczonych do rewitalizacji na terenie miasta oraz szczegółowe
omówienie terenu wyznaczonego na obszarze Dolnego Miasta/Starego
Przedmieścia/Placu Wałowego),

IV.

Pierwsza część strategiczna (praca w grupie mająca na celu wypracowanie
wizji wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej),

V.

Przerwa

VI.

Druga część strategiczna (przeanalizowanie negatywnych zjawisk na terenie
omawianego obszaru oraz wypracowanie kierunków działań służących ich
ograniczaniu,

opracowanie

koncepcji

projektów

z

zakresu

działań

rewitalizacyjnych – praca z mapą),
VII.

Podsumowanie (omówienie proponowanych działań, podziękowanie za
udział w spotkaniu).
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Rysunek 16. Fotorelacja z warsztatów (obszar Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście)
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Źródło: archiwum własne
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KIERUNKI

DZIAŁAŃ

SŁUŻĄCE

OGRANICZANIU

ZJAWISK

NEGATYWNYCH
W ramach warsztatów mieszkańcy zostali poproszeni o wymienienie negatywnych
zjawisk

oraz

niedoskonałości

dostrzeganych

na

terenie

wyznaczonym

do

rewitalizacji. Stworzone na tej podstawie zestawienie stanu obecnego, obejmuje
aspekty społeczne, przestrzenne oraz infrastrukturalne.
Jednym z powodów kwalifikujących obszar Dolnego Miasta/ Placu Wałowego/
Starego Przedmieścia do działań rewitalizacyjnych były nawarstwiające się
problemy

społeczne.

Uczestnicy

wskazywali

na

wysoki

poziom

bezrobocia

(omawiany obszar charakteryzuje wyższy wskaźnik bezrobocia niż dla terenu całego
miasta), który wynika między innymi z niskiego poziomu nauczania, a w rezultacie
wpływa na niski poziom wykształcenia (w szczególności u ludzi młodych). Taki stan
często potęguje spiralę problemów społecznych. Brak chęci do nauki wywołuje
problemy ze znalezieniem pracy, czego skutkiem są problemy w postaci alkoholizmu
(częste spotkania alkoholowe m.in. u zbiegu ulic Dolnej i Łąkowej), narkomanii i
rosnącej przestępczości. Młodzi ludzie nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji
społeczno-materialnej, co przyczynia się do poczucia bezradności i bezsilności. W
związku z ograniczonymi możliwościami spędzania wolnego czasu, mieszkańcy w
ciągu dnia „wystają” na ulicy (szczególnie róg ulic Dolnej i Łąkowej), a w
codziennym życiu zmagają się z biedą i ubóstwem. Ze względu na brak poczucia
lokalnej tożsamości, mieszkańcy nie integrują się ze sobą i nie angażują we wspólne
projekty. W opinii mieszkańców omawianego obszaru, na jego negatywny wizerunek
składają się również trudne warunki mieszkaniowe. Za istotny problem uznano dużą
liczbę lokatorów nieopłacających swoich lokum w terminie i posiadających znaczne
zaległości finansowe. Dług powstały wskutek zaległych czynszów staje się długiem
całego miasta, co bardzo niepokoi mieszkańców.
Uczestnicy warsztatów wskazali także na trudności związane z infrastrukturą.
Szczególną

uwagę

zwracali

na

nieuporządkowaną

strukturę

zarządczą

nieruchomości. Ze względu na brak ogólnodostępnej informacji dotyczącej struktury
własności, następują problemy komunikacyjne z zarządcami, co jest przyczyną
niepokoju mieszkańców w związku z przyszłością ich posesji. Ponadto, dostrzegalny
jest nieodpowiedni stan elementów infrastruktury. Mowa o niszczejących chodnikach
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i drogach, braku miejsc parkingowych i podjazdów dla niepełnosprawnych.
Dodatkowo mieszkańcy zwracają uwagę na brak dostatecznej liczby miejsc
rekreacji dla osób starszych i dzieci.
Trzecią sferą, w jakiej uczestnicy warsztatów wskazali zjawiska negatywne jest
przestrzeń publiczna. Mieszkańcy zauważają głównie problem braku spójności w
zakresie

zagospodarowania

mieszkalnych

powstają

przestrzeni.

niespójne

Na

podwórkach

z otaczającą

obok

przestrzenią

budynków

obiekty,

np.

nieestetyczne garaże. Podwórka tracą w ten sposób swoją funkcję rekreacyjną.
Mieszkańcy za największy walor obszaru uważają jego położenie nad wodą (stąd
duże zaniepokojenie mieszkańców rosnącym stanem wód rzeki Motławy). Zdaniem
uczestników otoczenie Opływu Motławy staje się coraz bardziej zaniedbane i ze
względu na brak oczyszczania dna – spłyca się. Problemem są również
niewykorzystane walory historyczno-przyrodnicze. Obszar ma ogromny potencjał
turystyczny, brakuje jednak na jego terenie punktów informacji turystycznej oraz
odpowiedniego oznakowania (np. za pomocą tablic) miejsc zabytkowych i punktów
widokowych oraz wypoczynkowych.
Tabela 4. Negatywne zjawiska i braki – Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście

NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Dzikie wysypiska śmieci.

PRZESTRZENNE

Zaniedbana Motława – zanieczyszczona, coraz płytsza ze względu na brak
oczyszczania dna.
Zaniedbane podwórka.
Brak promocji obszaru podczas wydarzeń w mieście.
Zanieczyszczone powietrze ze względu na wypalanie śmieci w piecach
podczas miesięcy zimowych.
Brak systemu informacji przestrzennej na terenie obszaru.
Nieestetyczny wizerunek obszaru.
Niewykorzystany potencjał historyczno-kulturowy obszaru.
Brak wspólnej polityki zagospodarowania przestrzeni.

INFRAST
RUKTUR
ALNE

Problem ze strukturą własnościową budynków mieszkalnych/lokali (brak
informacji na ten temat).
Zdewastowane i zniszczone chodniki oraz drogi.
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NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Zdewastowane mieszkania.
Brak możliwości zamiany mieszkań.
Zły stan techniczny budynków.
Brak miejsc rekreacji dla osób starszych.
Brak miejsc parkingowych.
Brak mediateki/biblioteki.
Brak miejsc sportowo– rekreacyjnych dla dzieci (np. plac zabaw).
Duża liczba mieszkań komunalnych i socjalnych, gdzie nawarstwiają się
problemy społeczne.
Brak infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
Duża część społeczności lokalnej spożywa alkohol w miejscach publicznych
(głównie przy sklepach monopolowych)
Nadużywanie alkoholu w rodzinach (awantury, zaniedbywanie dzieci, duże
problemy rodzinne).
Niska zamożność społeczeństwa.
Stygmatyzacja grup społecznych.
Brak interwencji lub nieskuteczne interwencje straży miejskiej na zachowania
dewiacyjne.

SPOŁECZNE

Korzystanie z dopalaczy przez młodzież.
Nieletnie matki i ojcowie.
Wysoki poziom bezrobocia.
Niskie poczucie bezpieczeństwa.
Wykluczenie społeczne niektórych grup mieszkańców.
Obojętność jednostek policji oraz straży miejskiej wobec małych wykroczeń i
zachowań przestępczych.
Spożycie alkoholu wśród młodzieży.
Starzejące się społeczeństwo na terenie obszaru.
Brak perspektyw na zmianę swojej sytuacji (również w przyszłości), w
szczególności wśród osób młodych.
Niewielka liczba lokali gastronomicznych (kluby, puby, restauracje).
Niepełne rodziny.
Brak miejsc spotkań dla mieszkańców.
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NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Brak instytucji kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.
Brak miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.
Niewielka ilość imprez masowych.
Wyuczona bezradność.
Przyzwolenie społeczne na zachowania dewiacyjne.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Uczestnicy warsztatów wypracowali propozycje rozwiązania wcześniej wskazanych
problemów, dotykających analizowany obszar.
W sferze przestrzennej mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na konieczność
poprawy wizerunku obszaru poprzez: oczyszczanie i pogłębianie Motławy oraz
likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz oczyszczanie poboczy i trawników wokół
kamienic. Aby efekt ten mógł być trwały, należałoby zdaniem mieszkańców,
zwiększyć świadomość ekologiczną wśród mieszkańców oraz rozważyć możliwość
wzmożonego nakładania kar finansowych na osoby nieprzestrzegające przepisów w
tym zakresie. Elementem działań w sferze przestrzennej jest również przywrócenie
estetycznego i zadbanego wyglądu podwórek (m.in. poprzez nowe nasadzenia,
regularne koszenie trawników, zagospodarowanie wolnych przestrzeni). Według
uczestników warsztatów, dbałość o porządek oraz estetykę otoczenia zwiększy
znaczenie obszaru na tle miasta. Na poprawę wizerunku wpłynęłoby również jego
promowanie w folderach czy kampaniach promocyjnych/ turystycznych.
W strefie infrastrukturalnej ważne jest uporządkowanie struktury własnościowej,
poprzez zwiększenie dostępności do Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Ponadto należałoby poprawić stan chodników oraz dróg, a także wyposażyć
miejsca użyteczności publicznej w podjazdy dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy
zwracają uwagę na konieczność budowy i organizacji miejsc spotkań rekreacyjno–
sportowych oraz placów zabaw.
W celu poprawienia wizerunku obszaru ważne jest zadbanie o wygląd budynków,
klatek schodowych oraz elewacji. Także koncentracja ulokowania mieszkań
socjalnych wymaga pewnego unormowania. Z obecnego stanu wynika potrzeba
stworzenia narzędzi umożliwiających zakup mieszkań w zamian za remont lub
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zamiana mieszkania na podobne o innym metrażu. Ważnym aspektem według
mieszkańców jest również uporządkowanie algorytmu przydzielania mieszkań
komunalnych/ socjalnych w celu uniknięcia zamieszkania lokalu przez osoby, których
sytuacja materialna wyklucza możliwość utrzymania i opłacania mieszkania
terminowo. Uczestnicy warsztatów zasugerowali również zamontowanie monitoringu
miejskiego, który przyczyniłby się do zwiększenia bezpieczeństwa.
W przypadku zdiagnozowanych problemów społecznych uczestnicy warsztatów za
priorytet uznali integrację grup społecznych oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji.
W tym celu ważne jest udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym i bezdomnym oraz
ich aktywizacja. Istotna jest również współpraca ze animatorami ulicznymi (tzw.
Streetworkerami) pracującymi z młodzieżą oraz 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 należy 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 instytucjonalnego
kierowanego do grupy najmłodszych.
Metodami prowadzącymi do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia powinny być
przede wszystkim efektywna edukacja w szkołach oraz regularna praca z
zagrożonymi jednostkami. Mieszkańcy spędzający czas „na ulicy” potrzebują:
integracji, miejsc spędzania aktywnie wolnego czasu oraz organizacji przedsięwzięć
angażujących rodziny z dziećmi. Zwiększenie wachlarza możliwości spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców Dolnego Miasta/ Placu Wałowego/ Starego
Przedmieścia przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym obszarem. Warto
zaznaczyć, że wskazane działania rewitalizacyjne powinny być realizowane w kilku
aspektach jednocześnie.
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Tabela 5. Propozycje rozwiązania problemów - Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Nakładanie
kar
na
mieszkańców
niewyznaczonych do tego miejscach.

wyrzucających

śmieci

w

Poprawienie stanu Motławy. Wyczyszczenie dna rzeki.
Realizowanie prac porządkowych na wskazanym obszarze.
Poprawienie
wizerunku.

stanu

podwórek

–

tworzenie

nasadzeń,

poprawienie

PRZESTRZENNE

Koszenie terenów zieleni, dbanie o estetykę obszaru.
Regularne sprzątanie ulic.
Zwiększenie znaczenia obszaru na przestrzeni miasta.
Uporządkowanie terenów zieleni.
Uwzględnianie obszaru w materiałach promocyjnych miasta i folderach
promujących wydarzenia kulturalne.
Wspieranie mieszkańców w czynnościach prowadzących do wymiany
pieców na energooszczędne.
Postawienie słupów ogłoszeniowych na terenie obszaru.
Poprawienie wizerunku obszaru.
Poprawienie informacji przestrzennej i zagospodarowania otoczenia.
Zaadaptowanie obiektów
mieszkańców i turystów.

historyczno–

turystycznych

do

potrzeb

Uporządkowanie
struktury
własnościowej.
Udostępnienie
Zagospodarowania Przestrzennego mieszkańcom.

Planów

INFRASTRUKTURALNE

Stworzenie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

Poprawienie stanu dróg i chodników.
Stworzenie systemu umożliwiającego wykupienie mieszkań komunalnych w
zamian za remont.
Stworzenie możliwości zamiany mieszkania na lokal o innym metrażu (w
przypadku mieszkań komunalnych).
Budowanie
miejsc
parkingowych
wzdłuż
zagospodarowanie na ten cel osobnych placów.

biegu

ulic

oraz

Stworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (np. place zabaw)
Stworzenie miejsc sportowo– rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście.
Poprawienie infrastruktury dla
podjazdów oraz wind.

osób niepełnosprawnych. Budowanie

Remontowanie budynków, klatek schodowych oraz elewacji.
Rozwijanie systemu monitoringowego zwiększającego bezpieczeństwo
mieszkańców.
Zwiększenie liczby lokali gastronomicznych.
Zwiększenie aktywności
dewiacyjnym.

MOPR-u

–

przeciwdziałanie

zachowaniom

Egzekwowanie od problematycznych mieszkańców zapłaty za wynajem
lokali.
Angażowanie problematycznych mieszkańców w prace socjalne.
Zaangażowanie władz miasta w rozwiązywanie problemów społecznych.
Stworzenie narzędzi aktywizujących społeczeństwo.
Realizowanie
jednostkami.

sesji

coachingowych

Stworzenie narzędzi
społecznych.

do

z

skutecznego

zagrożonymi

i

rozwiązywania

wykluczonymi
problemów

SPOŁECZNE

Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację społeczną.
Integrowanie różnych grup społecznych, przeciwdziałanie stygmatyzacji.
Wspieranie działań mających na celu promowanie wartości rodziny.
Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia.
Zwiększenie atrakcyjności okolicy dla młodych osób.
Stworzenie systemu zapobiegania uzależnieniom i przestępczości wśród
młodzieży.
Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i
uzależnieniami.
Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób
starszych.
Promowanie rozwoju oraz powstawania miejsc opieki nad dziećmi do lat
trzech.
Wzmocnienie udziału rodziny w wychowaniu dzieci.
Zwiększenie liczby punktów pomocy psychologicznej dla mieszkańców.
Organizacja przedsięwzięć w celu spędzania aktywnie wolnego czasu
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
przez rodziny z dziećmi.
Rozwój streetworkingu, którego adresatami są dzieci i młodzież.
Zwiększenie udziału szkół zawodowych wśród miejsc dalszego kształcenia
wybieranych przez absolwentów gimnazjów.
Rozwój działalności animatorów w środowiskach lokalnych (tzw. „opiekun
kwartału”)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami pozwoliły na wskazanie trzech
obszarów negatywnych zjawisk najbardziej dotykających lokalną społeczność.
Przedstawiono w tym celu kilka alternatywnych rozwiązań przyczyniających się do
zniwelowania wymienionych problemów.
Rysunek 17. Najistotniejsze problemy obszaru - Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście

Brak miejsc
spędzania
wolnego czasu
przez dzieci,
młodzież,
dorosłych i całe
rodziny

•Stworzenie miejsc wyposażonych w elementy małej architektury
•Uporządkowaie terenów zielonych
•Stworzenie miejsc dla integracji mieszkańców
•Stworzenie cyklicznych imprez angażującech lokalną
społeczność (np. Święto Dzielnicy)
•Budowa ciągów pieszych i rowerowych
•Inicjowanie i wspieranie przedsiewzięć promujących przepływy
międzypokoleniowe umożliwiające wspólne spędzanie wolnego
czasu

Wysoki wskaźnik
bezrobocia

•Aktywizacja zawodowa
•Stworzenie miejsc doszkalających umiejętności miękkie
•Zwiekszenie dostępności usług pośredników pracy
•Uelastycznienie oferty PUP w celu lepszego zaspokajania
zmieniajacych się potrzeb rynku pracy
•Działania motywacyjne i zwiększanie w świadomości
mieszkańców na temat znaczenia pracy

Bezradność
wobec
zachowań
dewiacyjnych

•Zwiększenie działaności służb porzadkowych
•Skuteczniejsze działanie i reagowanie na zdarzenia przestępcze
•Zwiekszenie świadomości wśród mieszkańców na temat
zagrożeń jakie niosą za sobą narkomania, alkoholizm i kradzieże
•Efektywne reagowanie na zgłoszenia mieszkańców o
zdarzeniach przestępczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.
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WIZJA
POTENCJAŁ
Zdaniem mieszkańców największymi potencjałami obszaru są jego położenie nad
wodą (spływy kajakowe, otwarcie na miasto, cisza i spokój) oraz lokalna tożsamość
mieszkańców, odzwierciedlająca się w działaniach prowadzonych na jego rzecz.
Istotna jest również działalność kulturalna obszaru (festiwal FETA, Narracje), która
przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności miejsca dla turystów i mieszkańców
innych dzielnic miasta Gdańska.
W roku 2026 Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście to obszar w pełni
wykorzystujący swój potencjał turystyczny oraz lokalizacyjny. Obszar zadbany,
estetyczny i bezpieczny, a jednocześnie zachowujący swoje dziedzictwo historyczne i
atrakcyjny dla mieszkańców miasta Gdańska. Jest to miejsce dające możliwości do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju społeczno– kulturalnego.
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.
Obszar w opisywanej wizji jest wspólnotą otwartą i dostępną, terenem o wysokiej
jakości życia, ważnym centrum kulturalnym miasta o dobrze zorganizowanej
przestrzeni publicznej. To obszar obywatelski, który zapewnia wysoką jakość życia
mieszkańców, opartą na potencjale naukowym i kulturowym.
Wygląd obszaru jest estetyczny i na wysokim poziomie. 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 dla mieszkańców miasta Gdańska
oraz turystów.
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Rysunek 18. Skojarzenia mieszkańców związane z Dolnym Miastem/ Placem Wałowym/ Starym Przedmieściem wizerunek za 10 lat

miejsce
atrakcyjne
turystycznie

miejsce
ciche i
spokojne

miejsce
chętnie
odwiedzane
przez
Gdańszczan
z innych
dzielnic

pozytywny
wizerunek
obszaru

Dolne Miasto/
Plac Wałowy/
Stare
Przedmieście
aktywna
społeczność
mieszkańców
przesterzeń z
walorami
historycznymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów warsztatowych.

KONCEPCJE PROJEKTÓW
Poniżej przedstawiono propozycje projektów zgłaszanych przez uczestników w
podziale na 3 grupy warsztatowe wraz z legendą. Mapa ostatnia (Rysunek 22) to
natomiast zestawienie projektów powtarzających się, wskazywanych przez więcej niż
jedną grupę.
Projekty

zaznaczone

kolorem

pomarańczowym

to

propozycje

działań

infrastrukturalnych (montaż oświetlenia, elementów małej architektury, utworzenie
skrótów komunikacyjnych itd.), kolorem zielonym oznakowano projekty przestrzenne,
związane z rekreacją i czasem wolnym (ścieżki rekreacyjne, tereny do rekreacji,
punkty widokowe itd.), niebieskim działania na rzecz lokalnej społeczności
(stworzenie domu sąsiedzkiego czy klubu seniora, adaptacja budynku na cele
kulturalne itd.).
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW GRUPA 1
Rysunek 19. Propozycje projektów - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście (GRUPA 1)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.

S t r o n a | 82
1) Reduta Dzik: wykonanie oświetlenia, centralnego ogrzewania, likwidacja
blaszanych garaży, wymiana nawierzchni drogi, izolacja budynków
2) Miejsce spotkań i rekreacji: plac zabaw, siłownia pod chmurką, fontanna
3) ABC. Kino plenerowe (bastiony)
4) ABC. Miejsce do rekreacji całych rodzin (ławki, murowany grill, mały plac
zabaw)
5) Zabezpieczenie zejść do wody oraz ustawienie ławek
6) Plac Wałowy: miejsce na występy (koncerty, kabarety) oraz plac zabaw
7) Plac zabaw
8) Kawiarenka tramwajowa (w zajezdni tramwajowej)
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 2
Rysunek 20. Propozycje projektów - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście (GRUPA 2)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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1) Adaptacja budynku dawnego gimnazjum na: dom Sąsiedzki/ punkt wsparcia
młodych matek/ punkt opieki nad dziećmi/ gabinet FOSY
2) Lokalna gastronomia/ kino studyjne/ dom kultury społecznej/ mediateka
3) Kino letnie (letnia scena muzyczna, parkiet taneczny)
4) Plac Wałowy: plenerowa galeria ASP/ plac zabaw/ fontanna
5) Uporządkowanie bastionów
6) Organizacja imprez plenerowych nad wodą: spływy modeli łodzi/ puszczanie
wianków w Noc Świętojańską
7) Parking
8) AB. Deptaki nad Motławą
9) AB. Uporządkowanie (usunięcie śmieci)
i - punkt informacji turystycznej
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 3
Rysunek 21. Propozycje projektów - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście (GRUPA 3)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.

S t r o n a | 86
1) Kompleks „park” kulturalno-rozrywkowy (jak garnizon we Wrzeszczu)
2) A. Przystań
2) B. Wykorzystanie potencjału wody (rowery wodne, kajaki)
3) Przywrócenie dawnego kąpieliska Baczek
4) Tramwaj konny
5) ABC. Dom Sąsiedzki/ Muzeum Dolnego Miasta/ Siedziba opowiadaczy historii
6) Tramwajowa kawiarnia/ stajnia dla koni
7) Plac zabaw
8) Bazarek
9) Miejsce rekreacji
10) Deski do tańca
11) Basen
12) Tramwaj konny
13) Ogródek jordanowski
14) Punkt widokowy/ miejsce na festyny



budynki o wartościach historycznych



fontanny

i – punkt informacji turystycznej
x – miejsca spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej
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PROJEKTY POWTARZAJĄCE SIĘ, WSKAZYWANE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ GRUPĘ
Rysunek 22. Projekty wskazywane we wszystkich grupach - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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Mapa

ostatnia

to

natomiast

zestawienie

projektów

powtarzających

się,

wskazywanych przez więcej niż jedną grupę:
1) Deptak wraz z zabezpieczeniem wejść do wody oraz małą architekturą
2) Miejsce na występy/ plac zabaw/ fontanna/ plenerowa galeria ASP
3) Kino plenerowe/ punkt widokowy/ miejsce na festyny
4) Miejsce do rekreacji dla całych rodzin/ kino plenerowe/ parkiet taneczny/
letnia scena muzyczna
5) Wykorzystanie potencjału wody (lokalne wydarzenia kulturalne/ rowery,
kajaki)
6) A. Plac zabaw/ parkiet taneczny
6) B. Tramwajowa kawiarnia oraz lokalna gastronomia/ kino studyjne/ lokalny
dom kultury/ mediateka
6) C. Dom sąsiedzki/ Muzeum Dolnego Miasta / siedziba Opowiadaczy Historii
7) Adaptacja budynku dawnego gimnazjum na potrzeby mieszkańców/ miejsce
rekreacji dla mieszkańców
8) Ogródek jordanowski/ fontanna/ plac zabaw dla dzieci/

Charakterystyka projektów wskazywanych przez więcej niż jedną grupę:
1) Deptak lub/i zabezpieczenie wejść do wody + mała architektura
Uczestnicy warsztatów uznali, że istotne jest wykorzystanie potencjału wody oraz
terenu do niej przylegającego wzdłuż ulicy Kamienna Grobla z przedłużeniem w
ulicę Dobrą. Wskazano na wykonanie deptaku pieszego wraz z zabezpieczeniem
zejść do wody oraz postawienie elementów małej architektury (ławki, śmietniki),
pozwalających na funkcjonalne korzystanie z przestrzeni. Działania mają na celu
poprawę estetyki miejsca, a także stworzenie miejsc do rekreacji. Schemat poniżej
przedstawia przewidywane rezultaty projektu.
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zachęcenie
Gdańszczan
do zwiedzania
Dolnego
Miasta/Placu
Wałowego/
Starego
Przedmieścia

stworzenie
miejsc
wypoczynku
rodzin z
dziećmi

zwiększenie
atrakcyjności
obszaru

2) Miejsce na występy/ kreatywna przestrzeń/ plac zabaw/ fontanna/ galeria
ASP
Uznano, że istotne jest wykorzystanie potencjału terenu zielonego znajdującego się
przy Placu Wałowym. Pomimo dobrego położenia (blisko centrum) oraz komunikacji
miejsce ulega degradacji, a jego przestrzeń wymaga działań naprawczych. Uznano,
że jest to dobre miejsce na kameralne występy artystyczne (koncerty, kabarety itd.)
oraz wystawy plenerowe Akademii Sztuk Pięknych (przy ul. Plac Wałowy znajduje się
Wydział

Rzeźby

i

Intermediów

Akademii

Sztuk

Pięknych).

Włączenie

ASP

przyczyniłoby się do promocji kultury i wychowania przez sztukę, a także
upowszechnienia jej współczesnych form. Poza miejscem na występy i plenerową
galerią zaproponowano także usytuowanie na terenie zielonym fontanny oraz
powiększenie

i

odnowienie

placu

zabaw.

Schemat

poniżej

przewidywane rezultaty projektu.

stworzenie
miejsc
spędzania
wolnego czasu

poszerzenie
oferty
kulturalnorekreacyjnej
dla
mieszkańców
obszaru

upowszechnienie sztuki
współczesnej
w przestrzeni
miejskiej

przedstawia
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3) Kino plenerowe/ punkt widokowy/ miejsce na festyny
Istotnym miejscem dla mieszkańców jest także góra (nazywana dawniej „Kręconą”) Bastion Żubr. Uznano, że punkt widokowy można wyposażyć w lornetkę, która
pozwoliłaby na podziwianie pobliskich atrakcyjnych terenów. Jednak ze względu na
rozległość obszaru miejsce mogłoby pełnić również inne funkcje. Zaproponowano
organizowanie tam lokalnych festynów i wydarzeń kulturalnych, a także kina
plenerowego w letnie wieczory. Atrakcja przyciągnęłaby lokalną społeczność (od
dzieci i młodzieży po osoby starsze), a także innych mieszkańców Gdańska. Schemat
poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zaanagżowanie lokalnej
społeczności
do działalności
na rzecz
najbliższego
otoczenia

rozbudowa
oferty
rekreacyjnej

integracja
mieszkańców

4) Miejsce do rekreacji dla rodzin/ kino plenerowe/ parkiet taneczny/ letnia
scena muzyczna
Teren zielony pomiędzy Opływem Motławy a Redutą Wilk powinien zdaniem
mieszkańców,

być

miejscem

do

rekreacji

dla

całych

rodzin.

Propozycji

zagospodarowania przestrzeni było wiele. Jedna z nich dotyczyła stworzenia miejsc
grillowych z murowanymi grillami, ławkami oraz drewnianymi wiatami, a także
placem zabaw do dyspozycji najmłodszych mieszkańców obszaru. Wskazywano
również, że ze względu na wielkość terenu jest to dobre miejsce na kino plenerowe
oraz letnią scenę muzyczną, na której można by organizować plenerowe
wydarzenia kulturalne dla mieszkańców oraz Gdańszczan z innych dzielnic. Jeden z
pomysłów dotyczył także usytuowania na tym terenie parkietu tanecznego.
Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.
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zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej
regionu

zwiększenie
miejsc
przeznaczonych na
rekreację i
odpoczynek

zmiana
wizerunku
obszaru

5) Wykorzystanie potencjału wody (lokalne wydarzenia kulturalne/ rowery,
kajaki)
Mieszkańcy byli zgodni, że istotne jest wykorzystanie rzeki, będącej integralną częścią
obszaru. Z tego względu jeden z projektów dotyczył organizowania nad jej brzegiem
lokalnych wydarzeń kulturalnych (np. wyścigi modeli łodzi) oraz dzielnicowych
festiwali (puszczanie wianków w noc świętojańską, koncerty zespołów folkowych
itd.). Nadbrzeża można zagospodarować również na miejsca rekreacji dla
mieszkańców (stanowiska grillowe, place zabaw dla dzieci) oraz zorganizować na
ich terenie letnie kino plenerowe. Wodę można także wykorzystać do aktywnej
rekreacji – wypożyczanie rowerów wodnych i kajaków. Schemat poniżej przedstawia
przewidywane rezultaty projektu.

stworzenie
miejsc do
aktywnej
rekreacji

integracja
społeczności
lokalnej

wzbogacenie
oferty
kulturalnej

6) A. Plac zabaw/ miejsce do tańca/ miejsce na festyny
Propozycji zagospodarowania wskazanego terenu było kilka. Mieszkańcy byli jednak
zgodni, że powinien on służyć lokalnej społeczności. Z tego względu jedna z
propozycji dotyczyła stworzenia dużego placu zabaw jako miejsca rekreacji dla
dzieci z całego obszaru. Ponadto zaproponowano postawienie w tym miejscu desek
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do tańca i organizowanie dancingów dla osób w średnim wieku oraz starszych.
Uznano, że jest to również dobry teren na lokalne festyny. Schemat poniżej
przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
miejsc do
rekreacji

integracja
mieszkańców

wzbogacenie
oferty
kulturalnej

B. Tramwajowa kawiarnia oraz lokalna gastronomia/ lokalny dom kultury/
mediateka
Punkt położony w bliskiej odległości od placu zabaw/ miejsca do tańca/ miejsca na
festyny to teren starej zajezdni tramwajowej. Mieszkańcy również w tym przypadku
mieli kilka propozycji na wykorzystanie tego terenu. Byli jednak zgodni, że
usytuowanie w tym miejscu lokalnej gastronomi, a także tramwajowej kawiarni
(kawiarni w tramwaju) ożywiłoby miejsce oraz przyciągnęłoby na cały obszar objęty
rewitalizacją Gdańszczan z innych dzielnic. Na terenie zajezdni mógłby powstać
również lokalny dom kultury (otwarty na wszystkich mieszkańców), mediateka/
biblioteka pozostająca do dyspozycji osób odwiedzających kawiarnie i inne lokale.
Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

przyciągnięcie
mieszkańców
innych dzielnic
na teren
obszaru

wzrost lokalnej
przedsiębiorcz
ości

wzbogacenie
oferty
kulturalnej
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C. Dom sąsiedzki/ Muzeum Dolnego Miasta / siedziba Stowarzyszenia
Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta w Gdańsku
Punkt 6C, łączący się z propozycjami 6A oraz 6B, tj. Dom Sąsiedzki przy ulicy Dolnej
4/1, w którym można by realizować wszelkie inicjatywy sąsiedzkie, organizować
wspólne spotkania, a także warsztaty, kameralne wydarzenia kulturalne czy
zapraszać gości z innych dzielnic. Dom mógłby prowadzić również działania na rzecz
osób bezrobotnych (szkolenia, doradztwo zawodowe i kursy). Zaproponowano
również stworzenie w tym miejscu Muzeum Dolnego Miasta wraz z siedzibą
Opowiadaczy Historii. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

przyciągnięcie
mieszkańców
innych dzielnic
na teren
obszaru

integracja
społeczności
lokalnej

wzbogacenie
oferty
kulturalnej

7) Adaptacja budynku dawnego gimnazjum na potrzeby mieszkańców/ miejsce
rekreacji dla mieszkańców
Kompleksowym przedsięwzięciem byłaby także adaptacja budynku dawnego
gimnazjum dla potrzeb mieszkańców. Ze względu na jego położenie (w centrum,
bliskie sąsiedztwo CSW Łaźnia) oraz wielkość mógłby on pełnić kilka funkcji. Wśród
zaproponowanych znalazły się: biuro Fundacji FOSA, punkt opieki nad małymi
dziećmi, pomieszczenia przeznaczone na pomoc psychologiczną i prawną dla
mieszkańców, a także doradztwo zawodowe i kursy doszkalające dla osób
bezrobotnych. Poza tym wskazywano również na stworzenie w tym miejscu małej
biblioteki, a zawiązanie partnerstwa z CSW Łaźnia oraz pobliską szkołą pozwoliłoby
na poszerzenie działalności oraz funkcji budynku. Ponadto znajdującą się w nim salę
gimnastyczną można by wynajmować na różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i
osób starszych. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.
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stworzenie
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dla
mieszkańców
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zwiększenie
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mieszkańców
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8) Ogródek jordanowski/ fontanna/ plac zabaw dla dzieci
Ostatnim ze zgłoszonych projektów było stworzenie przy ulicy Jaskółczej ogródka
jordanowskiego wraz z fontanną. Aby miejsce mogło służyć całym rodzinom oraz
integracji sąsiedzkiej, istotne byłoby postawienie w tym miejscu również placu zabaw
do

dyspozycji

najmłodszych

mieszkańców.

Schemat

poniżej

przedstawia

przewidywane rezultaty projektu.

integracja
lokalnej
społeczności

zwiększenie
liczby miejsc
zabaw dla
dzieci

zwiększenie
liczby miejsc
rekreacji dla
mieszkańców

OSZACOWANIE WARTOŚCI PROJEKTÓW
METODOLOGIA
Jednym z efektów warsztatów było wypracowanie działań rewitalizacyjnych
mających, zdaniem uczestników, wpłynąć na poprawę sytuacji w obszarze
określonym w wyniku delimitacji jako „Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare
Przedmieście”. Należy zaznaczyć, że są one tylko bardzo ogólnymi zapisami idei i
pomysłów mieszkańców.
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Oszacowanie

kosztów

realizacji

wskazanych

przedsięwzięć

może

być

przeprowadzone tylko na poziomie bardzo ogólnym, a w związku z tym ma charakter
orientacyjny i może zasadniczo różnić się od kosztorysu wykonawczego, który
powinien być sporządzony dla każdego projektu. Ze względu na mały zakres
informacji lub wykluczające się koncepcje dotyczące rewitalizacji poszczególnych
obszarów nie wszystkie przedstawione pomysły można oszacować.
W celu oszacowania kosztów przyjęto podstawowe założenia:
1. uregulowany jest problem własności gruntów i budynków, na których
realizowane mają być proponowane działania i są one dostępne lub będą
dostępne dla realizacji projektów;
2. uchwalony jest, lub w najbliższym czasie będzie uchwalony, miejscowy plan
zagospodarowania

przestrzennego

odpowiadający

postulowanym

działaniom;
3. pominięto oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji lub utrzymania
obiektów;
4. pominięto

oszacowanie

kosztów

opracowania

ekspertyz,

projektów

i

dokumentów budowlanych, wynoszących średnio około 10% wartości
inwestycji;
5. pominięto oszacowanie kosztów kierownika budowy, nadzoru budowlanego,
koszty finansowe, itp., wynoszących średnio do 5% wartości inwestycji;
6. pomija się koszty wykonania ocen oddziaływania na środowisko i kompensat
środowiskowych, jeżeli gdziekolwiek okażą się niezbędne;
7. pominięto też wycenę projektów mających charakter komercyjny, które
mogą być realizowane przez podmioty gospodarcze, w tym podmioty
ekonomii społecznej;
8. podane ceny są cenami netto.

Przy tych założeniach, w celu oszacowania kosztów posłużono się dwiema
metodami:
1. Metodą szacowania kosztów inwestycji za pomocą dokonanego pomiaru
(przedmiaru) wielkości zadania. Wielkość zadania wyliczono, posługując się
Interaktywnym

Planem

Miasta

Gdańska
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(http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#) i stosując koszty podane w
„cenniku miejskim” (http://www.gdansk.pl/cennik), a w razie ich braku innych
miast (Wrocław), w niektórych przypadkach zastosowano ceny podane w
cenniku usług budowlanych (http://www.dobrebudowanie.pl/cennik-uslugbudowlanych.html)

lub

ceny

stosowane

przez

SEKOCENBUD

(http://www.sekocenbud.pl/home/serwis/).
2. Metodą benchmarkingu - porównując koszt postulowanych działań z wyceną
podobnych działań dokonaną dla potrzeb wniosków zgłaszanych do budżetu
obywatelskiego w Gdańsku (https://gdansk.zetwibo.pl/projekty), lub w innych
miastach.
WYCENA PROJEKTÓW
1. Deptak i zabezpieczenie wejść do wody wraz z małą architekturą wzdłuż ulic
Dobra i Kamienna Grobla. Wskazany odcinek ulic ma około 700 m długości,
deptak (chodnik) położony jest nad Nową Motławą w ciągu ulicy Kamienna
Grobla, jego postulowane przedłużenie ma około 345 m - ul. Dobra.
Koszt realizacji proponowanego projektu oszacować można na kwotę
minimalną około 302 588 zł, na którą składają się koszty:
1. Ułożenia chodnika wzdłuż ul. Dobrej – 87 975 zł. (345 mb x 255 zł)
2. Poszerzenia chodnika wzdłuż ulic Kamienna Grobla – 90 525 zł. (355 mb
x 255 zł);
3. Zabezpieczenia zejść do wody – 50 000 zł (10 zejść x 5 000 zł);
4. Małej architektury
a. Ławki – 29 288 zł. (28 ławek x 1046 zł);
b. Kosze na śmiecie – 44 800 zł (28 koszy x 1600 zł).
1) Rewitalizacja Placu Wałowego. W ramach proponowanych działań na
terenie placu miałyby powstać: plenerowa galeria, miejsce na występy,
fontanna i większy plac zabaw. Nie ma możliwości dokonania wyceny
kosztów organizacji plenerowej galerii i organizacji miejsca na występy, gdyż
mogą one odbywać się na scenie przenośnej.
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Koszt realizacji pomysłu wynosi od około 500 000 zł do 550 000 zł i składa się z
takich pozycji jak:
a.

Zakup sceny przenośnej – 120 000 do 150 000 zł (scena

mogłaby służyć realizacji innych zadań proponowanych przez
mieszkańców i opisanych poniżej);
b.

Fontanna – 300 000 zł (obiekt Dzielnica Strzyża);

c.

Duży plac zabaw – 80 000 zł.

2) Rewitalizacja terenu zielonego w pobliżu Placu Wałowego.
Koszt rewitalizacji zależy od powierzchni objętej projektem oraz od koncepcji
zagęszczenia

małej architektury.

Zgodnie

z cennikiem miejskim

koszt

jednostkowy poszczególnych elementów wyposażenia składającego się na
postulowane zagospodarowanie terenu wynosi:
a.

10 460 zł - koszt postawienia dziesięciu ławek oparciem;

b.

62 000 zł – koszt urządzenia 1 000 m2 trawnika;

c.

5 660 zł – koszt posadzenia 100 m2 żywopłotu;

d.

16 000 zł - zakup i montaż 10 koszy na śmieci;

e.

Scena przenośna 120 000 do 150 000 zł (patrz punkt 2)

f. 102 000 zł – utwardzenie 400 m 2 terenu pod festyny
Oprócz przedstawionych wyżej kosztów zagospodarowania terenu przyjmuje
się, że nie będą przy projekcie związanym z kinem letnim realizowane żadne
inne roboty ziemne (obszar ochronny, a realizacja pokazów filmowych nie
będzie wymagała zmiany ukształtowania terenu. Dodatkowo do jego
funkcjonowania niezbędny jest zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie
takiego

kina:

ekranu

pneumatycznego,

projektora

multimedialnego,

kompresora, liny, sprzętu nagłośnieniowego, kosztowałby to razem około
30 000 zł.
Koszt realizacji projektu wyniósłby od około 304 tys. do 454 tys. zł.
3) Miejsce do rekreacji rodzinnej pomiędzy Opływem Motławy a Redutą Wilk.
Szacunkowy koszt realizacji pomysłu wyniósłby minimum około 468 920 zł. Na
koszt ten składają się:
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a. Plac zabaw – zgodny z cennikiem miejskim Gdańska - 50 000 zł;
b. Wiaty - 30 000 zł. (3 x 10 000 zł);
c. Ławki - 10 460 zł (10 szt x 1046 zł)
d. Parkiet taneczny - 102 000 zł (400 m2 x 255 zł);
e. Grill murowany - 20 000 zł (5 szt x 4 000 zł);
f.

Kosze na śmieci - 16 000 zł (10 szt. X 1600 zł);

g. Scena przenośna - 150 000 zł (opis do punktu 2a).
4) Organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych i wykorzystanie potencjału
wody do aktywnej rekreacji. Ze względu na przyjęte wcześniej założenia
pomija się wycenę koszt imprez kulturowych i rekreacyjnych.
5) A. Rewitalizacja okolic ul. Dobrej 8A i 8B. Na terenie zajmującym powierzchnię
około 1 ha zaproponowano stworzenie dużego placu zabaw, a także miejsca
do tańca i festynów.
Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to minimum 628 460 zł. Na co składają
się:
a. 500 000 zł. – bardzo duży plac zabaw o powierzchni 500 m2 ( Wrocław);
b. 102 000 zł - parkiet taneczny (400 m2 x 255 zł);
c. 10 460 zł - ławki (10 szt x 1046 zł);
d. 16 000 zł - kosze na śmieci (10 szt. X 1600 zł);
Pomija się kalkulacje kosztów organizacji proponowanych dancingów i
festynów.

6) B. Adaptacja zajezdni tramwajowej do celów społecznych. Proponuje się
przystosowanie starej zajezdni tramwajowej na lokalny dom kultury z
mediateką, biblioteką, kawiarnią oraz gastronomią, w tym kawiarnią „w
starym tramwaju”. Obszar poddany rewitalizacji wyniósłby około 1,22 ha, zaś
teren zabudowany budynkami starej zajezdni to około 0,39 ha.
Część pomysłów dotyczących zagospodarowania zajezdni tramwajowej ma
charakter komercyjny i może być realizowana przez podmioty gospodarcze,
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w tym podmioty ekonomii społecznej, przykładowo w ramach partnerstwa
publiczno- prywatnego.
Bez szczegółowej wiedzy o stanie znajdujących się tam budowli i bez
programu użytkowego możliwe jest podanie jedynie szacunkowych kosztów
tego

projektu.

Korzystając

z

dostępnych

(https://bazappp.gov.pl/project/details/general/4556/)
koszt

rewitalizacji

zakładający

stworzenie

podać

nowoczesnego

danych
można

że

centrum

kulturalnego, turystycznego i sportowego, 25-metrowego basenu lub obiektu,
w którym będzie można organizować imprezy kulturalne, integrujące lokalną
społeczność, parkingu i mediateki, wynosić będzie około 84 mln zł. W
kosztach tych mieszczą się różnego rodzaju punkty gastronomiczne, w tym
kawiarnia w starym tramwaju.
6) C. Utworzenie w Domu Sąsiedzkim Muzeum Dolnego Miasta i ulokowanie w
nim siedziby Stowarzyszenia Opowiadaczy Historii. Propozycja dotyczy
dodatkowego wykorzystania znajdującego się na omawianym obszarze
Domu Sąsiedzkiego (Ul. Dolna 4/1) i powinna być zgłoszona do odpowiednich
organów prowadzących dom.
Koszt realizacji takiej inicjatywy, zakładającej adaptację i wyposażenie
pomieszczeń, oszacowany na podstawie innych dokonanych kalkulacji tego
tupu przedsięwzięć wynosić będzie około 200 000 – 400 000 zł, na co składają
się:
a. 150 000 zł – 250 000 zł- remont polegający na wykonaniu nowych
tynków wewnętrznych, pomalowaniu, wymianie stolarki drzwiowej,
wykonaniu nowych posadzek, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i
remoncie instalacji sanitarnej;
b. 50 000 – 150 000 zł - wyposażenie w sprzęt komputerowy, sprzęt
audiowizualny, krzesła, stoły, biurka, szafy biurowe, inny drobny sprzęt
biurowy.
7) Adaptacja budynku dawnego gimnazjum (przy ul. Jałmużniczej) na potrzeby
mieszkańców wraz z miejscem do rekreacji dla mieszkańców. Bez znajomości
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stanu technicznego budynku koszt jego adaptacji i remontu wynosić może ok
400 – 1 000 zł za m2.
Koszt wyposażenia takiego budynku w niezbędny sprzęt komputerowy,
elektroniczny, biurowy i sportowy wyniósłby około 100 000 zł – 150 000 z l.

8) Ogródek jordanowski wraz fontanną przy ul. Jaskółczej.
Koszt takiego projektu wyniósłby minimum około 465 230 zł. plus koszt urządzenia
zieleni i innego dodatkowego wyposażenia. Szczegółowe wydatki szacowane są
następująco:
a. 80 000 zł - duży plac zabaw;
b. 300 000 zł - fontanna – 300 000 zł
c. 5 230 zł - ławki (5 szt. x 1046 zł);
d. 8 000 zł - kosze na śmieci (5 szt. x 1600 zł);
e. 12 000 zł - urządzenie zieleni - zgodnie z cennikiem miejskim;
f.

Dodatkowe wyposażenie przykładowo – urządzenie siłowni zewnętrznej
do rekreacji 60 000 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy Unii
Europejskiej są środki Regionalnych Programów Operacyjnych (Europejski Fundusz
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Natomiast dodatkowym,
komplementarnym źródłem ich współfinansowania są środki Krajowych Programów
Operacyjnych. Ponadto źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych
mogą

być

środki

budżetu

państwa

oraz

budżetów

jednostek

samorządu

terytorialnego, a także pozostałe np. prywatne.
Na poniższym schemacie przedstawiono powiązanie projektów rewitalizacyjnych z
rodzajem priorytetowych inwestycji.
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Rysunek 23. Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajem priorytetowych inwestycji

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Źródła finansowania projektów w ramach programu rewitalizacji Dolnego Miasta/
Placu Wałowego/ Starego Przedmieścia przedstawiono w podziale na główne
działania:
1) Projekty

społeczne

(związane

z

doradztwem

zawodowym,

integracją

społeczności itd.):
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałania 6.1.1., 6.1.2. oraz 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2) Remont budynków:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

3) Remont dróg i chodników oraz wykonanie oświetlenia:
o

Regionalny

Program

(poddziałanie 8.1.1.)

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

S t r o n a | 102
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4) Parki, miejsca zielone i miejsca wspólne, sport:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Budżet Miasta Gdańska

o

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5) Działania związane z kulturą, warsztaty tematyczne:
o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

o

Program „Dziedzictwo Kulturowe” i „Rozwój Infrastruktury Kultury”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

o

Budżet Miasta Gdańska

6) System promocji:
o

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

o

Budżet Miasta Gdańska
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POTENCJALNI REALIZATORZY PROJEKTÓW
Na poniższym rysunku przedstawiono potencjalnych realizatorów projektów w
ramach rewitalizacji obszaru Dolnego Miasta/Plac Wałowy/Stare Przedmieście.
Rysunek 24. Potencjalni realizatorzy projektów - Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście

FOSA

SKF KW "Żabi
Kruk"

Klub Morza
"Zejman"

Stowaryszenie
Opowiadaczy
Historii

Uczniowski Klub
Sportowy
"Motława"

Królewska
Fabryka
Karabinów

CSW Łaźnia

Grupa
"Smacznego"

MOSiR

Muzeum
Narodowe

Festiwal FETA

ASP

CARITAS

Stowarzyszenie
"Bliżej Centrum"

Szpicgat

Klub Wodny
Gdańskie Lwy

Kolonia Artystów

TPŚ Mrowisko

Partnerstwo dla
Dolnego Miasta

Klub
Wysokogórski

Wspólnoty
mieszkaniowe

Prywatni
właściciele
nieruchomości

Rada dzielnicy

Lokalni
przedsiębiorcy

Lokalni liderzy

Urząd Miasta
Gdańsk

Powiatowy Urząd
Pracy

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Instytucje kultury
działające na
terenie miasta
Gdańsk

Źródło: Opracowanie własne.

FOSA – misją Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry jest budowanie sieci
oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie marginalizacji
grup

zagrożonych

wyznaniowych,

wykluczeniem

ekonomicznych

i

społecznym

bez

podziałów

społecznych.

Dodatkowo

jej

wiekowych,
celem

jest

wyrównanie szans w kontekście dostępu do wyrównanego poziomu edukacji, kultury,
rekreacji, rynku pracy oraz aktywnego uczestnictwa grup zagrożonych w życiu
społecznym. Zajmuje się rozwijaniem kluczowych kompetencji poszczególnych grup
społecznych, dzięki czemu tworzy społeczność opartą na trzech ważnych
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wartościach: wiedza, tolerancja, aktywność. Siedzibą fundacji jest budynek
znajdujący się przy ul. Chopina 42.
SKF KW „ŻABI KRUK” – jest to klub kajakowy mieszczący się przy ul. Żabi Kruk 15.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej powstało w 1947r. i w 2016 roku zrzeszało 60 osób.
Jego działalność opiera się głównie na wsparciu i upowszechnianiu kultury fizycznej
oraz sportu. Klub organizuje również „Szkółki kajakowe”, podczas których uczy
podstaw pływania w kajaku jednoosobowym oraz pokazuje czym jest kajakarstwo.
KLUB MORZA ZEJMAN – jest to ośrodek kultury morskiej, będący miejscem spotkań
żeglarzy, skansenem żeglugi oraz galerią morską. Mieści się przy ul. Dolna Brama.
Został założony i był prowadzony przez gdańskiego żeglarza, inicjatora powstania
Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy i kanclerza kapituły "Conradów" Andrzeja Dębca oraz
Dorotę Kobierowską, dziennikarkę i podróżniczkę.
OPOWIADACZE HISTORII – jest to stowarzyszenie, którego pełna nazwa to
„Stowarzyszenie Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta w Gdańsku”. Przedmiotem
jego działań jest bogata historia dzielnicy i tradycja całego miasta i jego związku ze
światem. Stowarzyszenie prowadzone jest przez mieszkańców oraz ludzi związanych z
obszarem w sposób emocjonalny. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność
publiczna na rzecz rozwoju Dolnego Miasta oraz Gdańska w zakresie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Celem szczegółowym jest budowa
poczucia tożsamości lokalnej i patriotyzmu ze szczególnym uwzględnieniem walorów
historycznych regionu. Dodatkowo stowarzyszenie współuczestniczy w procesie
zmian

o

charakterze

społecznym,

infrastrukturalnym,

gospodarczym

oraz

ekologicznym.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MOTŁAWA” – założona w 1920 roku z siedzibą przy ul.
Śluza 6/2 Przystań kajakowa. Klub tworzą osoby wcześniej zrzeszone przy RKS
Stoczniowiec, GKK Szpicgat oraz UKS „Motława”.
KRÓLEWSKA FABRYKA KARABINÓW – zlokalizowana jest przy ul. Łąkowej 35/38. KFK
jest przestrzenią dla działań artystycznych. Na jego terenie działają pracownie,
studia projektowe oraz biura. Skupia w swej strukturze ludzi kreatywnych, wybitnych
techników oraz rzemieślników.
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ŁAŹNIA – Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” to publiczna instytucja kultury
utworzona po przełomie 1989 r., zlokalizowana przy ul. Jaskółczej 1. Głównym celem
działalności jest prezentowanie i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki
współczesnej. Centrum organizuje wystawy, wymiany artystyczne, nowatorskie
programy edukacyjne, konferencje naukowe, wykłady, koncerty oraz pokazy
filmowe. Placówka nazywana jest Łaźnią 1, kolejna o podobnym profilu działa na ul.
Strajku Dokerów 5 w dzielnicy Nowy Port. Razem tworzą zintegrowaną w swoich
działaniach przestrzeń artystyczną rozciągającą się od Dolnego Miasta aż do
Nowego Portu. Jest to jedna z ważniejszych instytucji wystawienniczych w Polsce.
Przedmiotem7 działań CSW „Łaźnia” jest prezentacja współczesnej sztuki polskiej i
zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk najnowszych, edukacja
kulturalna w zakresie sztuki współczesnej, tworzenie kolekcji sztuki, promocja twórców
sztuki współczesnej. Bardzo ważna jest również realizacja zadań integracyjnych i
edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta Gdańska, w szczególności Dolnego
Miasta, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności
edukacyjnej
rozwiązywania

oraz

przeciwdziałanie

problemów

marginalizacji

alkoholowych

społecznej

poprzez

w

kontekście

organizację

projektów

artystycznych umożliwiających czynne uczestnictwo w odbiorze kultury planistycznej
i muzycznej.
GRUPA „SMACZNEGO” – zlokalizowana przy ul. Łąkowej 35/38 grupa powstała w
2004 r. z inicjatywy Roberta Jaszczurowskiego, Łukasza Kacprowicza oraz Marcina
Wasilewskiego. Jest to studio animacji i firma producencka, która realizuje serie
animowane, tworzy ilustracje i multimedia dla dzieci. W gronie załogi są osoby
będące twórcami czołówek animowanych programów telewizyjnych.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – zlokalizowana na ul. Traugutta 29 jednostka
organizacyjna Gminy Miasta Gdańsk prowadzona w formie jednostki budżetowej.
Głównymi celami działalności MOSiR-u jest realizacja zadań Gminy Miasta Gdańska
z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Ośrodek tworzy warunki dla rozwoju sportu dzieci
i młodzieży, organizacji i wspierania turystyki i wypoczynku, administrowania
i zarządzania przekazanymi MOSiR-owi obiektami oraz urządzeniami sportoworekreacyjnymi. Dodatkowo świadczy odpłatne usługi w zakresie dostępu do
7

Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”
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obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promuje i działa na rzecz
upowszechniania i wspomagania sportu.
KLUB WODNY GDAŃSKIE LWY – klub sportowy związany z kajakarstwem. Jego misją
jest popularyzacja i wspieranie kultury fizycznej oraz sportu.
KLUB WYSOKOGÓRSKI – jest inicjatywą działającą w dziedzinie sportu. Siedziba
znajduje się na ul. Augustyńskiego 3. Skupia ludzi zafascynowanych wspinaczką
wysokogórską, górską i skałkową. Propaguje szeroko pojętą kulturę gór na gdańskim
wybrzeżu. Siedzibą klubu jest Baszta Biała, stanowiąca centrum życia górskiego w
Gdańsku.
PARTNERSTWO „DOLNE MIASTO OTWARTE” – jest to przedsięwzięcie społeczne
zrzeszające osoby prywatne, instytucje, organizacje pozarządowe i wszystkie
podmioty mające ochotę do pracy na rzecz rewitalizacji urbanistyczno-społecznej
obszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście. Od 2012 roku Partnerstwo
we współpracy z Gdańskim Urzędem Miejskim i lokalnymi firmami działa na rzecz
promocji, a także przywrócenia obecności i świetności dzielnicy. Spotkania w
ramach inicjatywy odbywają się m.in. w CSW Łaźnia lub siedzibach instytucji (np. SP
65).
RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE – jest to organ jednostki pomocniczej miasta
Gdańska. Zajmuje się prowadzeniem gospodarki finansowej dzielnicy, dlatego tak
ważny jest jej udział w procesie rewitalizacji ze względu na wsparcie kierowane do
mieszkańców.
CENTRUM REDUTA – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, działające
przy Centrum Reduta zostało zarejestrowane w 1993r. w Gdańsku. Jego celem jest
promocja i propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dzieci
umożliwiające

rozwijanie

twórczych

zainteresowań

oraz

umiejętności

gospodarowania wolnym czasem. Dodatkowo wspiera poszerzanie wiedzy wśród
młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą przejawy patologii społecznej.
Jednym z celów jest również edukacja dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli
w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkomania, alkoholizm i przestępczość.
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KOLONIA ARTYSTÓW – organizacja powstała w 2011 r. zajmuje się popularyzacją i
promocją sztuki, w tym również sztuki niszowej, awangardowej i niekomercyjnej.
Organizuje i wspiera inicjatywy kulturalne, artystyczne, edukacyjne i społeczne.
Odbiorcami projektów, w których podstawowym narzędziem pracy jest kultura i
sztuką, są mieszkańcy miasta Gdańska.
SZPICGAT – gdański klub kajakowy, zlokalizowany przy ul. Kamienna Grobla 2.
Prowadzi działalność z zakresu kultury, sztuki, rekreacji, turystyki oraz sportu na rzecz
dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizuje zadania z zakresu sportu kwalifikowanego ze
szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych. Zajmuje się również organizacją
życia towarzyskiego członków stowarzyszenia i innych osób wspierających klub.
Działania mają aktywny wpływ na kulturę, sztukę, ekologię oraz aktywność
rekreacyjno-sportową regionu.
CARITAS – stowarzyszenie zlokalizowane przy ul. Dolnej 4/1 to duszpasterska instytucja
charytatywna Archidiecezji Gdańskiej powołana dnia 25 kwietnia 1990 r. W ramach
swojej działalności CARITAS realizuje zadania w obszarze użytku publicznego. W
ramach tej placówki działają:


Klub Seniora – „Starsza Młodzież” – działa od 2012 r. Prowadzi zajęcia
aktywizujące i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich
predyspozycjami. Uczestnikami zajęć są osoby, które sytuacja życiowa zmusiła
do zaangażowania w klubową społeczność. Głównym celem działalności
klubu jest aktywizacja społeczna, kulturalna oraz psychofizyczna jego
podopiecznych. Ważnym elementem działalności klubu jest integracja
międzypokoleniowa.



Dom

Sąsiedzki

„Dolne

Miasto”

–

w

ramach

funkcjonowania

Domu

Sąsiedzkiego można wskazać następujące działania:
o

grupa młodzieżowa,

o

profilaktyczne spotkania filmowe dla seniorów,

o

gotowanie międzypokoleniowe,

o

cykliczne zabawy na podwórku dla dzieci z dzielnicy,

o

spotkania „dzielnicowe” dla mieszkańców: Gdańskie Dni Sąsiada,
udział w festynie „Dolne Miasto Retro” oraz mecze piłki nożnej na
terenie Dolnego Miasta.
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Caritas na obszarze Dolnego Miasta/ Placu Wałowego/ Startego Przedmieścia
nadzoruje również Klub Malucha, okienko przedszkolne oraz świetlicę ucznia.
ASP – Akademia Sztuk Pięknych powstała w 1945 r. jako Państwowy Instytut Sztuk
Planistycznych. Jej działalność skupia się głównie wokół działań artystycznych, w tym
również naukowo-artystycznych (badania naukowe i publikacje). Uczelnia poprzez
realizowane projekty przyczynia się również do promocji młodych talentów z całej
Polski, wspiera ich w zaistnieniu na rynku sztuki oraz prezentuje szerokiej publiczności
najciekawsze indywidualności twórcze i współczesne zjawiska artystyczne.
MUZEUM NARODOWE – jest to wielowydziałowa instytucja kultury powstała w 1972 r.,
zlokalizowana jest przy ul. Toruńskiej 1. Posiada 6 oddziałów prezentujących sztukę
dawną, współczesną, fotografię, sztukę ludową, tradycję szlachecką oraz muzyczną.
Przy ulicy Toruńskiej znajduje się oddział Sztuki Dawnej, dziedziczący zbiory i tradycje
dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych.
Poza wymienionymi wyżej jednostkami realizatorami mogą być również: wspólnoty
mieszkaniowe czy prywatni właściciele nieruchomości, Rada Dzielnicy Śródmieście,
lokalni przedsiębiorcy, lokalni liderzy, Urząd Miasta Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a także instytucje kultury o zasięgu
ogólnomiejskim (Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Archipelag Kultury, Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria Miejska itd.). W tym kontekście warto
wspomnieć również o jednostkach Straży pożarnej i Policji.
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WYNIKI ANALIZY FORMULARZY
Analizie poddano również formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Formularze znajdowały się na
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl), składać je można
było osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Propozycje zbierane były do 5
lipca 2016 roku. Zgłoszone projekty zostały zaznaczone na mapie, a niżej
przedstawiono ich krótką charakterystykę.
Rysunek 25. Projekty zgłoszone w formularzach - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście

1.
Wprowadzenie
funkcji
miastotwórczych
na
poprzemysłowym obszarze d. Hydrosteru. Odtworzenie
ciągłości dawnej drogi fortecznej (ul. Reduta Miś) na
odcinku od ul. Kieturakisa do ul. Królikarnia
2. FOSA - Poradnia dla Rodzin
3. Modernizacja stanu technicznego budynków, przy
ulicach Królikarnia 4, 19, 20, 21 oraz Sempołowskiej 8 na
Dolnym Mieście w Gdańsku.

4. Śluza kamienna
5. Rewitalizacja budynków o wysokich walorach
historycznych
(budynki
pozostają
własnością
Gdańskich Melioracji)
6. Zagospodarowanie terenu bulwaru nad Motławą
przy ul. Kotwiczników
7. Budowa ogrodów społecznych wraz z infrastrukturą
rekreacyjną
i
programem
aktywizacji
lokalnej
społeczności (brak konkretnej lokalizacji)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.
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Nr projektu

Opis projektu

Projekt 1

Nazwa przedsięwzięcia: Wprowadzenie funkcji miastotwórczych na poprzemysłowym obszarze d. Hydrosteru. Odtworzenie ciągłości
dawnej drogi fortecznej (ul. Reduta Miś) na odcinku od ul. Kieturakisa do ul. Królikarnia
Lokalizacja: ul. Reduta Miś 1-4, Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Grupa Zarządzająca POMERANIA S.A.
Andrzej Słowiński, Jarosław Gorecki
ul. Opata Jacka Rybińskiego 11/7A
Opis: Ważnym elementem miastotwórczym projektu jest odtworzenie niedostępnej w chwili obecnej ulicy Reduta Miś, stanowiącej element
drogi fortecznej. Inwestor zakłada, że zamknięty teren zostanie zrewaloryzowany i udostępniony jako otwarta przestrzeń publiczna wszystkim
mieszkańcom Dolnego Miasta. Umożliwi on lepsze skomunikowanie całej dzielnicy, pozwoli też pieszym na bezpośrednie przemieszczanie się
pomiędzy północnym i południowym krańcem dzielnicy, w tym m.in. bezpośrednie połączenie ulic Reduta Dzik i Kieturakisa z ulicami:
Królikarnią, Chłodna i Sempołowskiej. W zależności od liczby udostępnionych powierzchni usługowych zakłada się powstanie na poddanym
rewitalizacji obszarze od 20 do 100 miejsc pracy. Ponadto zrewaloryzowane i udostępnione zostaną tereny zielone, zwłaszcza majdan
Bastionu Miś. Szacowany koszt projektu to 50 000 000 zł.

Projekt 2

Nazwa przedsięwzięcia: FOSA - Poradnia dla Rodzin
Lokalizacja: Poradnia dla Rodzin, ul. Toruńska 8/4, Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
Alina Kaszkiel-Suska, Kamil Krajewski
ul. Toruńska 8/4, Gdańsk
Opis: Projekt „FOSA - Poradnia dla Rodzin”, skierowany jest do rodzin z Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Śródmieścia. Jego podstawowym
celem jest wzrost aktywizacja społecznej i zawodowej wśród 134 rodzin z wyżej wymienionego obszaru. W ramach oferty przewiduje się
implementację innowacyjnych rozwiązań wsparcia dla mieszkańców. Fundacja proponuje, by rodziny kwalifikowane do projektu
przechodziły następujące etapy wsparcia:
1.
2.
3.
4.

Diagnoza funkcjonalna - badanie potencjału społeczno-zawodowego, potrzeb oraz struktury rodziny
Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społeczno-Zawodowej oraz skierowanie do organizacji partnerskich, których
oddziaływania zgodne są z potrzebami rodzin.
Wsparcie oraz monitorowanie wsparcia przez przedstawicieli organizacji partnerskich, zaangażowanych w pomoc rodzinie i
dopasowywanie kierunku pomocy rodzinie do aktualnych potrzeb.
Ewaluacja i podsumowanie pracy z rodziną.
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Nr projektu

Opis projektu
Szacowany koszt projektu to 2 000 000 zł.

Projekt 3

Nazwa przedsięwzięcia: Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę i modernizację stanu technicznego
budynków położonych na obszarze rewitalizacji, przy ulicach Królikarnia 4, 19, 20, 21 oraz Sempołowskiej 8 na Dolnym Mieście w Gdańsku.
Lokalizacja: ul. Królikarnia 4,19,20,21 oraz ul. Sempołowska 8, Gdańsk 80-744
Podmiot zgłaszający:
Grupa Zarządzająca POMERANIA S.A.
Eugeniusz Głogowski
ul. Opata Jacka Rybińskiego 11/7A
Opis: Przedsięwzięcie obejmuje 5 budynków mieszkalnych położonych w Gdańsku przy ul. Królikarnia 4,19, 20, 21 i Sempołowskiej 8. Jego
celem jest podniesienie jakości i warunków życia ok. 100 mieszkańców Dolnego Miasta poprzez poprawę stanu technicznego budynków,
wyposażenie mieszkań w kompletne węzłów sanitarnych, likwidację indywidualnych źródeł ogrzewania, rewaloryzację, modernizację i
remont części wspólnych, w tym m.in.: klatek schodowych, piwnic, fundamentów, murów fundamentowych, izolacji pionowych i poziomych
dachów, termomodernizację ścian i rewaloryzację elewacji, przebudowę i modernizację przewodów wentylacyjnych i dymowych, a także
wprowadzanie ułatwień dostępności budynków dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Projekt 4

Nazwa przedsięwzięcia: Śluza kamienna
Lokalizacja: Śluza kamienna, przy początku Nowej Motławy
Podmiot zgłaszający:
Teresa Wasilewska Radna M.G.
ul. Żabi Kruk 1/31 80-829 Gdańsk
Opis: Pełna renowacja obiektu.

Projekt 5

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków o wysokich walorach historycznych
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Lastadia 2 i 41 (206/3 obr. 99, 206/4 obr. 99, 208/15 obr.99, 197 obr.99)
Podmiot zgłaszający:
„Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o.
Renata Wiśniowska – prokurent, dyrektor ds. inwestycji
Ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
Opis: Celem opisywanego projektu jest rewitalizacja budynków o wysokich walorach historycznych zlokalizowanych przy ul. Lastadia 2 i
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Nr projektu

Opis projektu
Lastadia 41 w Gdańsku. W ramach inwestycji Spółka dokona rewaloryzacji budynków w celu dostosowania ich do funkcji administracyjnobiurowych. Budynki będą użytkowane przez „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o., Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Szacowana wartość projektu to 47 939 277 zł.

Projekt 6

Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu bulwaru nad Motławą przy ul. Kotwiczników
Lokalizacja: Działka położona nad Motławą, przy ul. Kotwiczników (działka nr 194/7 obr. 99)
Podmiot zgłaszający:
Ekolan Spółka Akcyjna
Julia Łaszkiewicz
Al. Niepodległości 761, 81-838 Sopot
Opis: Projekt, poprzez spójną aranżację zieleni i małej architektury, będzie nawiązywał do projektu rewitalizacji Targu Maślanego. Jego
realizacja podniesie funkcjonalność i dostępność przestrzeni publicznej dla mieszkańców dzielnicy. W wyniku przeprowadzonych działań w
przestrzeni publicznej powstanie bulwar spacerowy nad Motławą, wraz ze zrewaloryzowanym terenem zielonym i małą architekturą,
dostępny dla mieszkańców. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 2 150 075 zł.

Projekt 7

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ogrodów społecznych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i programem aktywizacji lokalnej społeczności
Lokalizacja: Uzgodniony z władzami Miasta Gdańsk (Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Góra, Orunia)
Podmiot zgłaszający:
Fundacja MY
Adrian Kordas – Prezes Zarządu
ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot
Opis: Projekt obejmuje budowę ogrodu społecznego przy współpracy z lokalną społecznością. Zgłaszający chce w ogrodach stwarzać
przestrzeń na całe spektrum ludzkiej, wartościowej działalności, bo właśnie idea ogrodu jest tym, co w pełni ją umożliwia. Do działań tych
zaliczyć można (poza założeniem ogrodu): hodowlę ziół, pszczół, permakulturę, stolarstwo, ceramikę naścienną, murale, rzeźbę i małą
architekturę, aktywizację grup marginalizowanych (seniorzy, bezrobotni, emeryci), praktyczne warsztaty ogrodnicze, popularyzację hodowli
roślin leczniczych i jadalnych (np. zajęcia dla dzieci), zakładanie placów zabaw dla dorosłych, popularyzację energii odnawialnej
(zakładanie baterii słonecznych w ogrodach) itd. Szacowany koszt projektu (jednego ogrodu) to 250 000,00 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.
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REKOMENDOWANE PROJEKTY
Poniższa tabela zawiera zarekomendowane (na podstawie analizy warsztatów oraz
ogólnej wiedzy na temat obszaru wyznaczonego do rewitalizacji) projekty.
Tabela 6. Rekomendowane projekty - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście

PROJEKT

Plac
Wałowy
miejsce
na
występy/ kreatywna
przestrzeń/
plac
zabaw/ fontanna/
galeria ASP (projekt
2)

Kino
plenerowe/
punkt
widokowy/
miejsce na festyny
(projekt 3)

UZASADNIENIE
Wykorzystanie potencjału terenu przy ul
Plac Wałowy (położenie blisko centrum,
dobra komunikacja) i przekształcenie go
na miejsce organizowania wydarzeń
kreatywnych
i
kulturalnych,
ułatwi
mieszkańcom całego obszaru dostęp do
infrastruktury
kulturalno-rekreacyjnej.
Wydarzenia tam organizowane mogą
posłużyć, jako narzędzie edukujące i
aktywizujące lokalną społeczność oraz
promujące
kulturę.
Projekt
może
przyczynić się również do poprawy
wizerunku obszaru.
Głównym powodem rekomendowania
wykorzystania bastionu Żubr jest wyraźnie
zasygnalizowana potrzeba mieszkańców
do posiadania przyjaznej przestrzeni
publicznej, przeznaczonej do aktywnego
sposobu spędzania wolnego czasu.
Organizowanie
seansów
kina
plenerowego oraz festynów będzie
aktywizować lokalną społeczność z
uwzględnieniem
wszystkich
grup
społecznych, co dodatkowo przyczyni się
do
zwiększenia
poziomu
integracji
społecznej.

Miejsce do rekreacji
dla rodzin/ kino
plenerowe/ parkiet
taneczny/
letnia
scena
muzyczna Zagospodarowanie terenu pomiędzy
Opływem Motławy a Redutą Wilk,
(projekt 4)
upowszechni i ułatwi mieszkańcom
dostęp do infrastruktury kulturalnorekreacyjnej. Przyjazna przestrzeń z
placami zabaw, miejscami grillowymi

SZACOWANY
KOSZT

510 000-530 000
zł

304 000 – 454
000 zł (projekt nr
3)
468 920 zł
(projekt nr 4)
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będzie zachęcała mieszkańców do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Zagospodarowanie terenu może również
poprawić
wizerunek
obszaru
oraz
zachęcać Gdańszczan z innych dzielnic,
do
odwiedzenia
obszaru
rewitalizowanego.
Wskazane przez mieszkańców projekty
przedstawione w trzech pozycjach
pozostają ze sobą w ścisłym powiązaniu.
Projekt A jest zwiększy dostęp do
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
(stworzenie dużego placu zabaw) i
umożliwi
organizację
wydarzeń
Plac zabaw/ parkiet
włączających osoby w średnim wieku
taneczny/ miejsce
oraz starsze (ustawienie desek do tańca i
na festyny (projekt
organizowanie dancingów), tym samym
6A)
aktywizując
i
integrując
lokalną
społeczność,
Tramwajowa
kawiarnia
oraz
lokalna
gastronomia/ kino
studyjne/
lokalny
dom
kultury/
mediateka (projekt
6B)

Działania wskazane w projekcie B będą
mieć pozytywny wpływ na aktywizację
lokalnej
społeczności.
Zwiększy
on
szczególnie aktywność kulturalną (lokalny
dom kultury, kino studyjne) oraz da szansę
na rozwój ekonomii społecznej (lokalna
gastronomia, tramwajowa kawiarnia).

628 460 zł
(projekt 6A)
84 000 000 z
(projekt 6B)

Projekt
6C
odpowiada
na 200 000-400 000
zasygnalizowaną potrzebę mieszkańców z (projekt 6C)
Dom
sąsiedzki/ związaną z integracją oraz aktywizacją
Zaproponowany
Dom
Muzeum
Dolnego społeczną.
Miasta / siedziba Sąsiedzki może być przestrzenią do
oddolnych
inicjatyw
społecznych,
Opowiadaczy
organizowania samopomocy sąsiedzkiej,
Historii (projekt 6C)
a tym samym zmniejszać skutki lub
zapobiegać problemom społecznym,
takim jak bezrobocie czy alkoholizm. Z
kolei utworzenie Muzeum Dolnego Miasta
wraz z siedzibą Opowiadaczy Historii
będzie budować i wzmacniać lokalną
tożsamość.
Źródło: Opracowanie własne.
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NOWY PORT Z TWIERDZĄ WISŁOUJŚCIE

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO REWITALIZACJĄ
Granice obszaru objętego rewitalizacją (o powierzchni 165,29 ha) stanowią:


Od północy – tereny portowe,



Od wschodu – fosa twierdzy Wisłoujście, ul. Pokładowa i ul. Ku Ujściu,



Od południa – południowa granica projektowanej ul. Tzw. Nowej Wyzwolenia,



O zachodu – ul. Kasztanowa.

Nowy Port to dzielnica Gdańska położona przy ujściu Martwej Wisły. Graniczy ona od
zachodu z dzielnicą Brzeźno, od południa – Letnicą, a przez Martwą Wisłę – z
terenami portowymi oraz półwyspem Westerplatte. Jest to teren o charakterze
mieszkaniowo – portowym. W całości leży na Pobrzeżu Kaszubskim.
W pobliżu Nowego Portu zlokalizowana jest również Twierdza Wisłoujście. Tworzy ją
zespół obronny wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku, stanowiący atrakcję
turystyczną.
Rysunek 26. Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - obszar wyznaczony do rewitalizacji

Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska.

S t r o n a | 116
Infrastruktura społeczna na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji Nowy Port z
Twierdzą Wisłoujście jest dobrze rozwinięta. Znajdują się tu przedszkola (Przedszkole Nr
1

„Tęczowa

Podstawowa

Jedyneczka”,
nr

55),

Przedszkole

gimnazjum

Nr

23),

(Gimnazjum

szkoła
Nr

podstawowa

34

w

Zespole

(Szkoła
Szkół

Ogólnokształcących Nr 5), szkoły średnie (IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Zespół Szkół Morskich) oraz uczelnia wyższa (Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa). Obszar objęty opracowaniem zamieszkuje, zgodnie z
danymi z 2015r., 10329 mieszkańców (2,23% mieszkańców miasta Gdańska). Strukturę
ludności Nowego Portu stanowią w przeważającej części osoby w wieku
produkcyjnym (65,3%; dla porównania w mieście Gdańsku 62,6%8). Istotny odsetek
przypada również na osoby starsze, w wieku poprodukcyjnym (18,7%), zaś
najmniejszy na ludność wieku przedprodukcyjnym (16%). Sytuacja ta może
prowadzić do zwiększenia problemu związanego ze starzeniem się społeczeństwa.
Na strukturę ludności wpływa ruch migracyjny. Analizowany obszar w roku 2015
charakteryzował się ujemnym saldem migracji (-135). Emigranci zewnętrzni i
wewnętrzni stanowili przewagę nad imigrantami.
Główny problem społeczny obszaru stanowi bezrobocie, którego wartość wskaźnika
jest znacznie wyższa niż dla całego miasta (4%; w porównaniu w Gdańsku 3,2%).
Większości mieszkańców pozostających bez pracy nie przysługuje również prawo do
zasiłku. Warto dodać, że jedną z głównych przyczyn pozostawania bez pracy są
niskie kwalifikacje ludności - blisko połowa posiada wykształcenie gimnazjalne lub
niższe (44%; w mieście Gdańsku 23%), co jest niekorzystnym czynnikiem dla rozwoju
przedsiębiorczości

lokalnej.

Niepokojący,

w

odniesieniu

do

wykształcenia

mieszkańców obszaru, jest wysoki odsetek uczniów niepromowanych do kolejnych
klas w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Dla Szkoły Podstawowej 55 wskaźnik
ten wynosi 2,58%, przy czym dla szkół samorządowych w całym mieście Gdańsku –
0,54% Jednym z kryteriów wyboru terenu do inwestycji przez inwestorów jest poziom
wykształcenia mieszkańców, ponieważ to oni będą stanowić siłę roboczą. Ludzie
wykształceni częściej inwestują w swój rozwój, zakładają własne działalności. Bez
przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców nie da się osiągnąć trwałego
wzrostu gospodarczego.
Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Nowego Portu z Twierdza Wisłoujście.
8
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Niepokojącym wskaźnikiem, w analizie społeczno – gospodarczej, jest liczba osób
korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, których w roku 2015
odnotowano 844, tj. 82 osoby/ tys. mieszkańców 9 (2,79% z nich stanowiły osoby
niepełnosprawne). Ponadto na terenie analizowanego obszaru znajduje się 1109
mieszkań będących we własności miasta, z czego 40% z nich to lokale o
zaległościach w płatnościach powyżej trzech miesięcy10.
Analiza społeczno- gospodarcza objęła również wskaźnik przestępczości, który jest
najniższy wśród analizowanych obszarów. W roku 2015 popełniono 219 przestępstw,
co stanowiło 21 przestępstw/ tys. mieszkańców (dla Polski – 23,81 przestępstw/ tys.
mieszkańców).
Obecnie wśród mieszkańców Nowego Portu widoczne jest zniechęcenie w zakresie
uczestnictwa w życiu społecznym. Dodatkowo mieszkańców obszaru dotyka
problem dziedziczenia bezradności, biedy i bezrobocia. Badania wykazują, że dzieci
bezrobotnych rodziców częściej stają się bezrobotnymi, a dzieci bezdomnych są
bardziej narażone na bezdomność w przyszłości. Dzieci, które w okresie dzieciństwa
mają takie wzorce nie postrzegają pracy jako wartości, nie wierzą też we własne
możliwości. Rodzice przekazują im jedynie informacje gdzie mogą ubiegać się o
pomoc, czego skutkiem jest pogłębiająca się bezradność i bierność, a także
roszczeniowość.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
TERMIN:

25 czerwca 2016 godz. 10.00

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa nr 55
ul. Wolności 6a

PRZEBIEG SPOTKANIA:
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-12.20

Powitanie i omówienie celu spotkania
Rewitalizacja-podstawowe pojęcia; wykonane
zadania
Pierwsza część strategiczna
Przerwa

Tamże.
Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Nowego Portu z Twierdza Wisłoujście.
9
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12.20-14.45
14.45-15.00

Druga część strategiczna
Podsumowanie spotkania

LICZBA UCZESTNIKÓW: 21
LICZBA GRUP: 3
Celem spotkania było opracowanie wizji wyprowadzenia obszaru z sytuacji
kryzysowej, wypracowanie kierunków działań służących eliminacji/ ograniczeniu
negatywnych zjawisk, koncepcji projektów z zakresu działań rewitalizacji, sposobów/
źródeł ich finansowania oraz wskazanie potencjalnych realizatorów projektów. Z
tego względu scenariusz warsztatów wyglądał następująco:
I.

Powitanie uczestników i omówienie celu spotkania,

II.

Rewitalizacja – podstawowe pojęcia (omówienie pojęć powiązanych z
procesem rewitalizacji, m.in. partycypacja społeczna, obszar zdegradowany,
program rewitalizacji, interesariusze; przedstawienie elementów programu
rewitalizacji),

III.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska

– wykonane zadania

(przedstawienie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji na terenie miasta
oraz charakterystyka obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście),
IV.

Pierwsza część strategiczna (praca w grupie mająca na celu wypracowanie
wizji wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej),

V.

Przerwa

VI.

Druga część strategiczna (przeanalizowanie negatywnych zjawisk na terenie
omawianego obszaru oraz wypracowanie kierunków działań służących ich
ograniczaniu,

opracowanie

koncepcji

projektów

rewitalizacyjnych),
VII.

Podsumowanie (omówienie proponowanych działań).

z

zakresu

działań
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Rysunek 27. Fotorelacja z warsztatów (Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście)

S t r o n a | 120

Źródło: Archiwum własne.

KIERUNKI

DZIAŁAŃ

SŁUŻĄCE

OGRANICZANIU

ZJAWISK

NEGATYWNYCH
Uczestnicy poproszeni o diagnozę negatywnych zjawisk i tzw. braków występujących
na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji wskazali następujące problemy:
W

sferze

przestrzennej

wskazywano

przede

wszystkim

na

brak

połączenia

promowego umożliwiającego przeprawę pieszych i rowerzystów przez Martą Wisłę
na półwysep Westerplatte. Dodatkowo zwracano uwagę na niezagospodarowaną i
zaniedbaną przestrzeń Szańca Zachodniego oraz podwórek przy kamienicach. Na
terenie rewitalizowanego obszaru jest wiele pustostanów, metalowych garaży i
zaniedbanych budynków (przede wszystkim mieszkalnych), których zdegradowana
przestrzeń źle wpływa na jego wizerunek oraz komfort życia mieszkańców.
W sferze infrastrukturalnej mieszkańcy za najistotniejsze problemy uznali: brak placów
zabaw, miejsc spędzania czasu dla osób w średnim wieku, a także niewystarczającą
liczbę miejsc parkingowych. Obecnie na terenie całego obszaru nie ma ani jednego
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żłobka, co znacznie utrudnia powrót do pracy matkom pozostającym na urlopach
macierzyńskich/ wychowawczych. W wyniku tego pozostają one bez pracy do
momentu rozpoczęcia nauki przez dziecko. Dużym problemem jest również brak
placówek

opiekuńczych

dla

osób

starszych.

Uczestnicy

podkreślali

deficyt

publicznych terenów rekreacyjno-sportowych dla młodzieży. Wielu mieszkańców
zgłaszało niską jakość otaczającej ich przestrzeni oraz utrudnioną dzierżawę
podwórek na własne ogródki/ miejsce zabaw dla dzieci. Uczestnicy warsztatów
zauważają również brak koszy na śmieci i ławek wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
Taki stan rzeczy pogarsza wizerunek obszaru oraz jego postrzeganie zarówno przez
mieszkańców, jak i innych Gdańszczan. Ma to negatywny wpływ na potencjał
inwestycyjny Nowego Portu. Rola wizerunku obszaru coraz częściej powiązywana jest
z potencjałem inwestycyjnym. Wizerunek jest dla inwestorów ważnym kryterium,
mającym wpływ na wybór danego miejsca pod inwestycje. Jak wskazują najnowsze
badania, inwestorzy poza względami ekonomicznymi zwracają uwagę na prestiż
obszaru, możliwość spędzania wolnego czasu, zaangażowanie władz lokalnych w
obsługę przedsiębiorstw, a także na kreatywność i innowacyjność lokalnej
społeczności11.
Mimo

stosunkowo

mieszkańców;

dla

niskiego

wskaźnika

porównania

wskaźnik

przestępczości
dla

Polski:

(21

przestępstw/tys.

23,8

przestępstw/tys.

mieszkańców) teren postrzegany jest przez mieszkańców Gdańska oraz przyjezdnych
jako niebezpieczny do zamieszkania, co w konsekwencji prowadzi do stygmatyzacji
obszaru. Ponadto duża ilość wolnego czasu (pozostającego dziecku po wypełnieniu
obowiązków szkolnych, domowych i związanych z zachowanie zdrowia i higieny) w
przypadku młodzieży przekłada się na zachowania odmienne od przyjętych za
pozytywne, nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej. Czas wolny jest bardzo ważny
dla młodych osób, ponieważ stymuluje ich wszechstronny rozwój. Brak wzorców
wśród

dorosłych

dotyczących

formy

spędzania

wolnego

czasu

oraz

niedopasowanie oferty kulturalno-rekreacyjno-sportowej ze strony miasta, organizacji
pozarządowych czy stowarzyszeń mogą mieć negatywny wpływ na rozwój
psychiczny i fizyczny dzieci oraz młodzieży. Osoby młode nie mają przestrzeni do

A. Raszkowski, Rola wizerunku w odniesieniu do rozwoju społeczno- gospodarczego miasta,
Studia Miejskie, tom 7, 2012
11
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spędzania wolnego czasu. Nie dostrzegają one perspektyw na lepsze życie oraz
własnej wartości. Towarzyszą im wrodzona i nabyta bezradność, bezrobocie i bieda.
Tabela 7. Negatywne zjawiska i braki - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

PRZESTRZENNE

NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Brak połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów przez odcinek Martwej Wisły
w miejscu niefunkcjonującego Promu.
Niezagospodarowane tereny/podwórka/dziedzińce.
Brak widocznych efektów rewitalizacji terenu Szańca Zachodniego.
Brudne ulice, nieregularne sprzątanie przez służby oraz niewystarczająca dystrybucja
informacji o pracach porządkowych.
Niszczejące lokale użytkowe.
Brak parkingów.

INFRASTRUKTURALNE

Brak infrastruktury dla dzieci.
Brak ośrodka opiekuńczego dla osób starszych.
Brak miejsc opieki dla najmłodszych – żłobki/przedszkola/kluby malucha.
Problem z dzierżawą miejsc przynależnych do wspólnot –w celu zagospodarowania
przez mieszkańców (ogródki, place zabaw dla dzieci).
Brak drobnych usług (gastronomicznych, krawieckich, szewskich).
Brak dostępności do infrastruktury rekreacyjnej – basenu, siłowni „pod chmurką”,
placów zabaw oraz boisk sportowych.
Błędny algorytm przydzielania mieszkań socjalnych/ komunalnych – koszt utrzymania
przydzielonego mieszkania jest wyższy niż możliwości finansowe beneficjenta
(wykupującego/wynajmującego lokal), co prowadzi do opóźnienia w płatności
czynszu bądź zaprzestania jego płacenia.
Problem niesprzątania po swoich pupilach przez właścicieli psów.
Brak przejawów przedsiębiorczości wśród mieszkańców.
Brak inwestycji w rozwój lokalnej społeczności (organizacja spotkań integracyjnych).

SPOŁECZNE

Brak propozycji spędzania wolnego czasu dla młodzieży.
Brak kompleksowej oferty kulturalnej dla mieszkańców.
Zły wizerunek obszaru.
Brak kompleksowej oferty dotyczącej spotkań angażujących społeczność całego
obszaru – np. Dni Sąsiedzkie, Festyny.
Brak oferty turystycznej reprezentującej obszar.
Brak opieki bezpośredniej dla osób starszych/niepełnosprawnych (np. poprzez
wolontariat).
Brak kompleksowej informacji dotyczącej listy osób potrzebujących opieki/ pomocy.
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NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Brak zaangażowania osób starszych w życie obszaru.
Brak motywacji u części mieszkańców do zaangażowania się w zmianę wizerunku
obszaru – utrzymywanie negatywnej opinii innych mieszkańców Gdańska oraz
turystów o Nowym Porcie.
Brak inicjatyw lokalnych wspierających rozwój obszaru.
Dewastowanie przestrzeni publicznej przez młodzież.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Wśród kierunków działań służących ograniczaniu zjawisk negatywnych w sferze
przestrzennej mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na organizację prac
porządkowych

(mała

częstotliwość

prac

porządkowych,

nietrafiająca

do

mieszkańców informacja dotycząca sprzątania ulic), uwzględniających sprzątanie
ulic, postawienie koszy wzdłuż szlaków pieszo-rowerowych oraz regularne przycinanie
zieleni.
Niezmiernie istotne ze względu na rozwój funkcji turystycznych jest uruchomienie
połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów Nowy Port – Twierdza Wisłoujście.
Należy zwrócić uwagę, że likwidacja promu w czerwcu 2016 r. pozbawiła
mieszkańców możliwości szybkiego i bezpośredniego dotarcia do zakładów
przemysłowych na terenach portu północnego. Dodatkowo czas podróży turystów i
rowerzystów do Twierdzy Wisłoujście oraz terenów Westerplatte został znacznie
wydłużony. Jedyną możliwością przekroczenia Wisły jest obecnie połączenie
autobusowe tunelem pod Martwą Wisłą. W odpowiedzi na potrzeby społeczne
mieszkańców (przeprawiających się w celach rekreacyjnych na plaże półwyspu
Westerplatte, jak i osób pracujących na terenach przemysłowych) oraz turystów
priorytetowym działaniem powinno być przywrócenie połączenia promowego.
Dodatkowym rozwiązaniem problemów zakwalifikowanych jako przestrzenne (np.
brak

placów

zabaw,

miejsc

rekreacji

dla

młodzieży)

powinno

być

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, na przykładzie ogrodów jordanowskich.
Przez ogrody jordanowskie rozumie się tereny zieleni, zakładane na terenie miast,
przeznaczone do użytku dla dzieci i młodzieży. Ze względu na negatywne
postrzeganie obszaru przez jego mieszkańców istotne są również prace remontowobudowlane na jego terenie, mające na celu odnowienie elewacji zaniedbanych lub
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zniszczonych obiektów, usunięcie metalowych garaży oraz poprawę ogólnego
wyglądu budynków.
W sferze infrastruktury mieszkańcy sugerują zagospodarowanie pustych lokali na cele
gastronomiczne, co podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru. Ważne jest
stworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz osób starszych. W granicach
Nowego Portu, według danych za rok 2015 z Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
znajdują się 2782 lokale mieszkalne o powierzchni 134,4 tys. m2 powierzchni
użytkowej12. Mieszkańcy postulowali o zmianę algorytmu ich przydzielania z obecnie
obowiązującego, opierającego się na kryterium dochodowym i lokalizacyjnym, na
lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców, zakładający obniżenie kryterium
dochodowego i kosztu utrzymania mieszkania. Ponadto mieszkańcy postulowali
stworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych, takich jak: place zabaw, siłownie „pod
chmurką”, boiska, orliki, parki linowe i ośrodki wspinaczkowe jako przestrzeń
spędzania czasu wolnego.
W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność
organizacji

akcji

edukacyjnych,

zwiększających

świadomość

ekologiczną

mieszkańców obszaru. Wskazano również na potrzebę zwiększenia dystrybucji
informacji porządkowych dotyczących segregacji śmieci, wyrzucania ich do
przeznaczonych do tego pojemników oraz upominających właścicieli psów o
konieczności sprzątania po swoich czworonogach. Obecnie tych informacji jest
niewiele i nie trafiają do wszystkich mieszkańców. Dodatkowo ze względu na
kumulację problemów społecznych na niektórych ulicach powinno się zmienić
proces przydzielania mieszkań/ lokali socjalnych. Obecnie osoby wymagające
pomocy mającej na celu wyprowadzenie ich z sytuacji kryzysowej (bezradności,
bezrobocia i biedy) mieszkają blisko siebie. Istotna jest również integracja
społeczności lokalnej poprzez udział mieszkańców w organizacji festynów, dni
sąsiedzkich i innych wydarzeń tego typu. W celu poprawy wizerunku obszaru oraz
jego postrzegania przez mieszkańców ważne jest podkreślanie jego największych
walorów. Odpowiednie w tej kwestii może okazać się zawiązanie partnerstwa
publiczno- prywatnego, które poprzez wspólnie stworzoną ofertę przyczyni się do

Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Nowego Portu z Twierdza Wisłoujście
12
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promocji miejsc zabytkowych (np. Latarni Morskiej z Kulą Czasu z 1894 r.) oraz
miejscowych lokali gastronomicznych (Perła Bałtyku). W celu aktywizacji tkanki
społecznej zasugerowano organizację koncertów na podwórkach, gier miejskich
oraz tworzenie miejsc rekreacji. W przypadku otoczenia opieką najbardziej
potrzebujących zaproponowano stworzenie instrumentów umożliwiających pomoc
„sąsiedzką” dla osób niepełnosprawnych, które z powodów osobistych rezygnują z
pomocy pracowników organów państwowych.
Tabela 8. Propozycje rozwiązania problemów - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Realizowanie prac porządkowych na terenie obszaru uwzględniających
postawienie koszy wzdłuż ciągów pieszo – rowerowych, ławek, poprawę oświetlenia
ulic i przycinanie roślin.

PRZESTRZENNE

Uruchomienie połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów.
Kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, aranżacja ogródków
jordanowskich.
Tworzeniu Planów Zagospodarowania Podwórek przy współudziale mieszkańców.
Zagospodarowanie nieużytkowanych terenów obszaru.
Stworzenie atrakcyjnych i innowacyjnych miejsc rekreacyjno – edukacyjnych dla
dzieci.
Poprawienie wizerunku obszaru – usunięcie metalowy garaży, remonty elewacji
budynków.

INFRASTRUKTURALNE

Zagospodarowanie pustych lokali, zarówno prywatnych, jak i państwowych.
Budowanie miejsc rekreacji i wypoczynku: ławek, siłowni „pod chmurką”, placów
zabaw oraz betonowych stanowisk grillowych.
Zwiększenie wsparcia dla rodziców – budowa Klubów Malucha, żłobków oraz
placów zabaw.
Zagospodarowanie pustych lokali, będących własnością miasta na lokale
gastronomiczne, a także wsparcie ich działalności.
Zmienienie polityki dotyczącej przydzielania mieszkań socjalnych, zakładająca
zmniejszenie kosztów utrzymania przypadającego na 1 m 2 oraz zmniejszenie
kryterium dochodowego.

SPOŁECZNE

Budowanie boisk, orlików, miejsc rekreacji dla młodzieży.
Realizowanie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, zwiększenie świadomości
ekologicznej, np. poprzez rozdawanie folderów o działaniach ekologicznych,
rozdawanie worków na psie odchody, egzekwowanie kar dla osób
niesprzątających po swoich psach.
Zmienienie polityki przydzielania mieszkań socjalnych/komunalnych zakładająca
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
nieumieszczanie osób wymagających pomocy i wsparcia w bliskim sąsiedztwie.
Wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących rozszerzenia oferty turystycznej obszaru
za pomocą partnerstw publiczno- prywatnych.
Stworzenie miejsc pobytu dziennego dla osób starszych, które obecnie nie mają
gdzie spędzać wolnego czasu, wskutek czego dotknięte są problemem
wykluczenia.
Organizowanie akcji animacyjnych dla mieszkańców – warsztatów plastycznych,
nauki języków obcych, zajęć muzycznych i sportowych.
Tworzenie ogrodów społecznych.
Animowanie wolnego czasu mieszkańców obszaru (festyny, akcje „sąsiedzkie”).
Budowanie basenu, publicznych kąpielisk.
Zmienienie mentalności mieszkańców – ich postrzegania obszaru, wizji własnej
przyszłości – poprzez zaangażowanie ich w życie społeczne i organizację dla nich
zajęć i warsztatów coachingowych.
Organizowanie działań integrujących mieszkańców (np. gra miejska).
Wspieranie integracji społeczności lokalnej poprzez projekty – projekt aranżacji
podwórek według projektów wspólnot/ mieszkańców.
Stworzenie akcji animacyjnych dla mieszkańców – własne nasadzenia przez
mieszkańców, wspólne dbanie o podwórko przez grupy dzieci.
Realizowanie interwencji kulturalnych na podwórkach – koncerty, wystawy zdjęć.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

W trakcie warsztatów uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych
problemów, które dotykają obszar poddany analizie. Mieszkańcy wspólnie uznali, że
najważniejszymi problemami są: zjawisko stygmatyzacji obszaru, zły wizerunek
Nowego Portu wśród Gdańszczan oraz nagromadzenie problemów społecznych.
Poniższy rysunek przedstawia proponowane rozwiązania wskazanych problemów.
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Rysunek 28. Najistotniejsze problemy obszaru - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Stygmatyzacja
oraz zły
wizerunek
dzielnicy

•Organizacja spacerów po obszarze dla mieszkańców Gdańska
oraz turystów
•Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ogólnomiejskim
•Angażowanie mieszkańców we wspólne działania
•Rozmieszczenie jednostek interencyjnych we wszystkich
obszarach miasta Gdańsk

Bezrobocie /
brak alternatywy
dla spędzania
wolnego czasu

•Zwiększona aktywność jednostek pomocy społecznej
•Dostosowanie działalności PUP do potrzeb mieszkańców
•Organizacja kursów doszkalających, zwiększających szanse
osób bezrobotnych na rynku pracy
•Praca od podstaw - praca coachingowa z osobami
wchodzącymi na rynek pracy
•Wspieranie działalności ośrodków/stowarzyszeń wspierających
społecznośc lokalną

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

WIZJA
POTENCJAŁ
Według mieszkańców największymi potencjałami obszaru są jego lokalizacja (obszar
portowy, położony nad wodą) oraz duża ilość niezagospodarowanych terenów,
które mogą zostać zaadaptowane na miejsce służące lokalnej społeczności.
Dodatkowo wskazany teren zamieszkuje społeczność, której część jest gotowa do
włączenia się do wdrażania pozytywnych zmian na terenie wyznaczonym do
rewitalizacji.
Obszar ze względu na swoja historię posiada również potencjał turystyczny.
W roku 2026 Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście to teren przede wszystkim przyjazny
mieszkańcom, dający możliwość rozwoju oraz wspierający wszelkie ich działania.
Społeczność lokalna jest zintegrowana, aktywna i działająca na rzecz wspólnego
dobra. Mieszkańcy swój wolny czas spędzają razem na zagospodarowanej
przestrzeni – dbając o jej rozwój. Na terenie rozwijają się lokalne firmy oraz swoje
siedziby lokują zewnętrzni inwestorzy i deweloperzy. Obszar jest chętnie odwiedzany
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przez mieszkańców Gdańska oraz turystów, zachęconych masowymi imprezami,
festynami oraz wydarzeniami kulturalnymi. Jest to dla nich również miejsce
wypoczynku i wyciszenia z dala od centrum miasta.
Obszar postrzegany jest jako zadbany, czysty oraz przyjazny mieszkańcom. Posiada
odnowioną architekturę, elewacje budynków oraz jest wyposażony w odpowiednią
infrastrukturę. Posiada miejsca parkingowe oraz ciągi pieszo-rowerowe nietworzące
barier. Poza uwarunkowaniami infrastrukturalnymi na terenie obszaru mieszkańcy
oraz turyści mogą skorzystać z produktów oferowanych przez lokale usługowe i
gastronomiczne.
Mieszkańcy ze względu na aktywność służb policyjnych oraz strażników miejskich
czują się bezpiecznie. Każdy z nich ma w Nowym Porcie miejsce dla siebie. Ze
względu na działalność lokalną mają gdzie spędzać swój wolny czas. Dodatkowo
spada bezrobocie i zwiększa się aktywność mieszkańców, co przyczynia się do
tworzenia pozytywnego wizerunku obszaru.
Rysunek 29. Skojarzenia mieszkańców związane z Nowym Portem z Twierdzą Wisłoujście - wizerunek za 10 lat

miejsce
zielone,
czyste i
zadbane
miejsce
przyjazne
dla
mieszkańców

obszar
kultywujący
swoje
dziedzictwo
kulturowe i
historyczne

miejsce
ciche i
spokojne

Nowy Port z
Twierdzą
Wisłoujście
miejsce
atrakcyjne
turystycznie
dynamicznie
rozwijający
się obszar

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów warsztatowych.

S t r o n a | 129

KONCEPCJE PROJEKTÓW
Poniżej przedstawiono propozycje projektów zgłaszanych przez uczestników w
podziale na 3 grupy warsztatowe wraz z legendą. Mapa ostatnia (Rysunek 33) to
natomiast zestawienie projektów powtarzających się, wskazywanych przez więcej niż
jedną grupę.
Projekty

zaznaczone

kolorem

pomarańczowym

to

propozycje

działań

infrastrukturalnych (montaż oświetlenia, elementów małej architektury, utworzenie
skrótów komunikacyjnych itd.), kolorem zielonym oznakowano natomiast projekty
przestrzenne, związane z rekreacją i czasem wolnym (ścieżki rekreacyjne, tereny do
rekreacji, punkty widokowe itd.), a niebieskim działania na rzecz lokalnej
społeczności (stworzenie domu sąsiedzkiego czy klubu seniora, adaptacja budynku
na cele kulturalne itd.)
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 1
Rysunek 30. Propozycje projektów - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście (GRUPA 1)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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1) Dawny Morski Dom Kultury - remont i adaptacja na cele społeczne
2) Teren rekreacyjny oraz plac zabaw na niezagospodarowanym placu
pomiędzy budynkiem Wyzwolenia 17, garażami i terenem szkoły morskiej
3) AB.

Tereny

rekreacyjne

(park,

ścieżki

pieszo-rowerowe)

na

niezagospodarowanym terenie przy wjeździe do Nowego Portu
4) Tereny rekreacyjne (plac zabaw, siłownia pod chmurką itd.)
5) Odnowienie toru rolkowo-rowerowego
6) Połączenie promowe dla pieszych i rowerzystów
7) Stacja dla rowerów oraz mała gastronomia
8) Wykonanie murali związanych z historią miejsc (brak konkretnych budynków
na mapie)


budynki o wartościach historycznych
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 2
Rysunek 31. Propozycje projektów - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście (GRUPA 2)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych
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1) Przywrócenie połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów
2) Kawiarenka promowa
3) Plac zabaw
4) Miejsce rekreacyjne (siłownia pod chmurką, scena, plac zabaw, miejsce na
wystawy)
5) Przywrócenie lokalu gastronomicznego Wiking (oraz odbywających się w nim
potańcówek)
6) Adaptacja dawnego Morskiego Domu Kultury na cele społeczne
7) AB. Dom Sąsiedzki oraz miejsce edukacji artystycznej dla młodzieży
8) Miejsce na wystawy
9) Plac zabaw
10) Stworzenie Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Start Up-ów
(artystycznego i biznesowego) – brak dokładnej lokalizacji na mapie
i – punkt informacji turystycznej


ustawienie kwiatów
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW – GRUPA 3
Rysunek 32. Propozycje projektów - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście (GRUPA 3)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych
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Mapa

ostatnia

to

natomiast

zestawienie

projektów

powtarzających

się,

wskazywanych przez więcej niż jedną grupę:
1) Połączenie promowe dla pieszych i rowerzystów
2) Rewitalizacja Szańca Zachodniego
3) Ścieżka rowerowa
4) Zagospodarowanie

przestrzeni

przy

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-

Wychowawczym nr 2 (basen, organizacja imprez, festynów, regeneracja
ogrodzenia)
5) Wykorzystanie Placu ks. Gustkowicza (wystawy, koncerty)
6) Postawienie śmietników
7) AB. Plac zabaw
Brak lokalizacji na mapie, ale dopisane przez grupę:


Tablice informacyjne – wymiana na nowe, trwalsze (na budynkach,
informujące o dawnej funkcji)



Wycieczki po Martwej Wiśle z opowieściami (kajaki, rowery wodne)



Imprezy nad wodą



Gra miejska (urbanistyczna)



Internetowy katalog ciekawych historycznych miejsc w Nowym Porcie



Postawienie popiersia Feliksa Nowowiejskiego przed MDK
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PROJEKTY POWTARZAJĄCE SIĘ, WSKAZYWANE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ GRUPĘ
Rysunek 33. Projekty wskazywane we wszystkich grupach - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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Mapa ostatnia to zestawienie projektów powtarzających się, wskazywanych przez
więcej niż jedną grupę:
1) Połączenie promowe dla pieszych i rowerzystów
2) Stacja dla rowerów/ budki z lodami i kawą/ kawiarenka promowa
3) Plac Gustkowicza - miejsce rekreacji/ wystawy plenerowe
4) Rewitalizacja Szańca Zachodniego - miejsce rekreacji
5) Remont i adaptacja na cele kulturalne dawnego Morskiego Domu Kultury
6) Odnowienie toru rolkowo-rowerowego, zagospodarowanie wolnej przestrzeni
7) Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych (brak konkretnej lokalizacji)

Charakterystyka projektów wskazywanych przez więcej niż jedną grupę:
1) Połączenie promowe dla pieszych i rowerzystów
Mieszkańcy widzą potrzebę przywrócenia połączenie promowego dla pieszych i
rowerzystów przez Martwą Wisłę. Uważają, że likwidacja przeprawy promowej
utrudniła dostęp do terenów znajdujących się po drugiej stronie brzegu, przede
wszystkim do półwyspu Westerplatte. Wpłynęło to również na zmniejszenie
atrakcyjności samego obszaru i jego terenów rekreacyjnych – ciągnąca się od
Sopotu ścieżka rowerowa obecnie kończy się nad brzegiem Martwej Wisły, a
rowerzyści nie mają możliwości przedostania się na drugą stronę i kontynuowania
jazdy. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

poprawa
komunikacji
obszaru z
Westerplatte

zwiększenie
atrakcyjności
obszaru

zwiększenie
ruchu
rowerowego w
obrębie
obszaru
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2) Stacja dla rowerów/ budki z lodami i kawą/ kawiarenka promowa
Uczestnicy

warsztatów

w

propozycjach

projektów

wskazali

także

na

zagospodarowanie terenu przy ulicy Starowiślnej (przy miejscu przeprawy promowej).
Po przywróceniu połączenia promowego dla pieszych i rowerzystów w miejscu tym
mogłyby powstać kawiarenka promowa, budki z lodami i kawą, a także przyjeżdżać
food trucki. Czas oczekiwania na przeprawę można by spędzić przy kawie i ciastku, a
w drodze powrotnej zatrzymać się na posiłek. Pomysł utworzenia małej gastronomii
powiązany był z ekonomią społeczną (usługi na otwartym rynku, integracja
społeczna i działalność na rynku pracy, dostarczanie usług publicznych) lub
stworzeniem spółdzielni socjalnej (włączającej w działanie osoby bezrobotne), która
mogłaby

obsługiwać

kawiarenkę.

Interwencja

wymaga

przede

wszystkim

zagospodarowania terenu oraz wyposażenia go w małą architekturę (ławki, leżaki,
śmietniki). Jeden z pomysłów dotyczył również ulokowania w tym miejscu stacji dla
rowerów wraz z samoobsługową stacją napraw. Schemat poniżej przedstawia
przewidywane rezultaty projektu.

aktywizacja
osób
bezrobotnych i
wykluczonych

zwiększenie
atrakcyjnosci
obszaru

przyciągnięcia
Gdańszczan z
innych dzielnic
na teren
obszaru

3) Plac Gustkowicza - miejsce rekreacji/ wystawy plenerowe
Niezagospodarowany

plac

(częściowo

zabetonowany)

przy

ulicy

Wolności

powinien, zdaniem mieszkańców, zostać uporządkowany i zagospodarowany.
Uważają oni, że jest to bardzo dobre miejsce do rekreacji i odpoczynku dla lokalnej
społeczności. Z tego względu istotne jest jego odnowienie, postawienie elementów
małej architektury, a także uwzględnienie opinii mieszkańców o potencjalnych
funkcjach i sposobach zagospodarowania terenu. Jednym z pomysłów było również
stworzenie w tym miejscu murali oraz przestrzeni do wystaw plenerowych dla
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artystów z Nowego Portu. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty
projektu.

zwiększenie
liczby miejsc
do rekreacji
lokalnej
społeczności

upowszechnie
nie sztuki w
przestrzeni
miejskiej

pokazanie
potencjału
lokalnych
artystów

4) Rewitalizacja Szańca Zachodniego – miejsce rekreacji
Mieszkańcu uznali, że istotne jest również podjęcie działań na terenie Szańca
Zachodniego. Teren po byłej bazie paliwowej mógłby zostać zagospodarowany na
deptak oraz park (ze względu na istniejący drzewostan), czyli miejsce rekreacji,
spacerów i pikników dla całych rodzin. Ponadto ulokowanie w tym miejscu placu
zabaw byłoby dodatkową atrakcją dla najmłodszych mieszkańców obszaru.
Uporządkowanie terenu i wyposażenie go w małą architekturę, a do tego
towarzyszące mu widoki (na drugi brzeg Martwej Wisły, a w tym Twierdzę Wisłoujście)
na pewno przyciągnęłyby nie tylko mieszkańców, ale również Gdańszczan z
pozostałych dzielnic. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
atrakcyjności
obszaru

wykorzystanie
potencjału
wody i
przyległych do
niej terenów

zwiększenie
miejsc do
rekreacji i
wypoczynku
dla
mieszkańców

5) Remont i adaptacja na cele kulturalne dawnego Morskiego Domu Kultury
Budynek mieszczący się przy ulicy Marynarki Polskiej 15 (obecna siedziba Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa oraz Banku Pekao SA) służył dawniej mieszkańcom Nowego
Portu jako Morski Dom Kultury. Mieściły się w nim: sala kinowa, sala teatralna, sale
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sportowe i baletowe, biblioteka oraz wiele sal zajęciowych. Mieszkańcy chcieliby
przywrócenia funkcji społeczno-kulturalnej budynku oraz oddania go lokalnej
społeczności. Uznają, że niszczejący gmach mógłby pełnić poprzednią funkcję– być
miejscem na warsztaty (zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób bezrobotnych),
zajęcia ogólnorozwojowe, spotkania sąsiedzkie, małą kawiarenkę oraz bibliotekę.
Stanowiłby kulturalne centrum obszaru. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

integracja
mieszkańców

popszerzenie
oferty
kulturalnej na
terenie obszaru

zwiększenie
możliwości
spędzania
czasu wolnego

6) Odnowienie toru rolkowo-rowerowego, zagospodarowanie wolnej przestrzeni
Uczestnicy warsztatów uznali, że należałoby odnowić i doposażyć tor rolkoworowerowy znajdujący się przy ulicy Wyzwolenia (za Zespołem Szkół Morskich nr 2), a
także zagospodarować wolne przestrzenie pomiędzy budynkami stojącymi przy ulicy
Wyzwolenia 17, 19 i 21. W wyobrażeniu mieszkańców miałyby to być miejsca
rekreacji dla mieszkańców oraz wspólnych spotkań (postawienie elementów małej
architektury), a także przestrzeń dla dzieci (plac zabaw). Schemat poniżej
przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
alternatywnyc
h form
spędzania
czasu wolnego

integracja
społeczności

stworzenie
miejsca
spotkań dla
młodzieży (tor)
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7) Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych (brak na mapie – pomysł
wirtualny)
Pomysł dotyczący Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych nie został
zaproponowany przez więcej niż jedną grupę, jednak podczas przedstawiania
pomysłu w trakcie warsztatów spotkał się z bardzo dużą aprobatą wszystkich
uczestników.

Z

tego

względu

włączono

go

do

projektów

wspólnych,

zarekomendowanych przez większość mieszkańców. Uznano, że na terenie Nowego
Portu istnieje wiele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek
działających non profit, które emitują działania krótkofalowe. Zgromadzenie ich
wszystkich w jednym miejscu oraz połączenie mogłoby przyczynić się do stworzenia
oferty ciągłej, o długim okresie oddziaływania (np. streetworking, socjoterapia,
terapia, animacja – ogólne zabezpieczenie mieszkańców w tego typu działania). Z
tego względu jedna z grup zaproponowała stworzenie centrum (pomysł jest na razie
koncepcją, bez konkretnego umiejscowienia) zrzeszającego wszystkie instytucje.
Wspólne pozyskiwanie dotacji i zintegrowane planowanie działań przyczyniłoby się
do poprawy jakości życia mieszkańców, otoczenia ich opieką oraz udzielenia
pomocy w najbardziej problematycznych kwestiach. Przy centrum mógłby powstać
również Start-up – zarówno biznesowy, jak i artystyczny, a także impresariat
artystyczny. Byłoby to nie tylko miejsce rozwoju artystów, ale także przestrzeń do
pokazania ich kreatywności i talentu. Działaniem powiązanym z centrum,
niezbędnym zdaniem mieszkańców, jest „kulturalna interwencja w podwórka”
dotycząca organizowania na ich terenie kameralnych wydarzeń kulturalnych w
postaci koncertów. Miałoby to być przygotowaniem mieszkańców na zmiany
zachodzące w ramach rewitalizacji. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

stworzenie
długofalowej
koncepcji
działań
stowarzyszeń

zintegorwanie
działań
organizacji
oraz
dopasowania
oferty do
potrzeb

objęcie
kompleksową
pomocą osoby
potrzebujące
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OSZACOWANIE WARTOŚCI PROJEKTÓW
METODOLOGIA
Jednym z efektów warsztatów przeprowadzonych na obszarze Nowy Port z Twierdzą
Wisłoujście jest wskazanie kilkunastu działań rewitalizacyjnych mających, zdaniem
uczestników warsztatów, wpłynąć na poprawę sytuacji w obszarze określonym w
wyniku delimitacji. Wskazane tutaj działania są tylko bardzo ogólnymi zapisami idei i
pomysłów mieszkańców, nie mają charakteru konkretnych projektów.
Oszacowanie kosztów realizacji tych pomysłów może być przeprowadzone również
tylko na poziomie bardzo ogólnym, a w związku z tym ma charakter jedynie
orientacyjny i może zasadniczo różnić się od kosztorysu wykonawczego, który
powinien być sporządzony dla każdego projektu. Nie wszystkie przedstawione
pomysły da się oszacować finansowo ze względu na zbyt mały zakres informacji lub
też wykluczające się koncepcje dotyczące rewitalizacji poszczególnych obszarów.
W celu oszacowania kosztów przyjęto podstawowe założenia:
1. uregulowany jest problem własności gruntów i budynków, na których
realizowane mają być proponowane działania i są one dostępne lub będą
dostępne dla realizacji projektów;
2. uchwalony jest, lub w najbliższym czasie będzie uchwalony, miejscowy plan
zagospodarowania

przestrzennego

odpowiadający

postulowanym

działaniom;
3. pominięto oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji lub utrzymania
obiektów;
4. pominięto

oszacowanie

kosztów

opracowania

ekspertyz,

projektów

i

dokumentów budowlanych, wynoszących średnio około 10% wartości
inwestycji;
5. pominięto oszacowanie kosztów kierownika budowy, nadzoru budowlanego,
koszty finansowe, itp., wynoszących średnio do 5% wartości inwestycji;
6. pomija się koszty wykonania ocen oddziaływania na środowisko i kompensat
środowiskowych, jeżeli gdziekolwiek okażą się niezbędne;
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7. pominięto też wycenę projektów mających charakter komercyjny, które
mogą być realizowane przez podmioty gospodarcze, w tym podmioty
ekonomii społecznej;
8. podane ceny są cenami netto.

Przy tych założeniach, w celu oszacowania kosztów posłużono się dwiema
metodami:
1) Metodą szacowania kosztów inwestycji za pomocą dokonanego pomiaru
(przedmiaru) wielkości zadania. Wielkość zadania wyliczono posługując się
Interaktywnym

Planem

Miasta

Gdańska

(http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#) i stosując koszty podane w
„cenniku miejskim” (http://www.gdansk.pl/cennik ), a w razie ich braku innych
miast (Wrocław), w niektórych przypadkach zastosowano ceny podane w
cenniku usług budowlanych (http://www.dobrebudowanie.pl/cennik-uslugbudowlanych.html)

lub

ceny

stosowane

przez

SEKOCENBUD

(http://www.sekocenbud.pl/home/serwis/).
2) Metodą benchmarkingu - porównując koszt postulowanych działań z wyceną
podobnych działań dokonaną dla potrzeb wniosków zgłaszanych do budżetu
obywatelskiego w Gdańsku (https://gdansk.zetwibo.pl/projekty), lub w innych
miastach.
WYCENA PROJEKTÓW
1) Połączenie promowe dla pieszych i rowerzystów przez Martwą Wisłę (w
miejscu poprzedniego połączenia). Koszt zakupu samego promu to kwota od
800 000 do 1 200 000 zł. Dodać do tego należy koszt budowy nabrzeża.
Zainteresowanie

ruchem

osobowo–

rowerowym

podczas

eksploatacji

istniejącego wcześniej połączenia nie było znaczące w kategoriach liczby
pasażerów i uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.
Biorąc to pod uwagę lepszym rozwiązaniem jest zaspokojenie tego typu
potrzeb przez kursujący w Gdańsku tramwaj wodny, zatrzymujący się między
innymi na przystankach Nabrzeże Zbożowe (około 100 m od wcześniejszego
miejsca przybijania promu), Twierdza Wisłoujście i Westerplatte.
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2) Infrastruktura przy przeprawie promowej, w tym m.in. stacja dla rowerów,
kawiarenka promowa, budki z lodami i kawą, food trucki i mała architektura
(ławki, śmietniki, itp.).
Do projektu tego odnoszą się uwagi dotyczące projektu nr 1. Dodatkowo
wskazać należy, że są to pomysły na działalność komercyjną, niezależnie od
tego, czy będą one realizowane przez podmioty ekonomii społecznej.
Koszt projektu wycenić można na około 223 000 – 250 000 zł. W tym:
a. 200 000 zł - koszt przygotowania około 200 m2 placu;
b. koszt małej architektury wyniósłby około 13 230 zł, składałyby się na
niego następujące wydatki:


5 230 zł - ławki (5 szt. x 1046 zł);



8 000 zł - kosze na śmieci (5 szt. x 1600 zł);

c. Pozostałe – ok. 10 000 zł.

3) Rewitalizacja Placu Gustkowicza z przeznaczeniem na miejsce rekreacji.
Pomija się wykonanie wyceny tego pomysłu, ponieważ pomysłodawcy go nie
precyzują, a na terenie placu prowadzone były działania naprawcze w
latach 2014 i 2015.
Zgodnie z projektem prace objęły całą przestrzeń między budynkami, tj.
zarówno "wnętrze" placu, jak i okalający go układ drogowy. Po przebudowie
plac ma się stać miejscem wypoczynku oraz imprez okolicznościowych czy
plenerowych wystaw. Nowe zagospodarowanie uwzględnia zieleń w formie
trawy, klombów, żywopłotów i drzew. W przypadku drzew częściowo udało się
zachować

istniejący

nasadzeniami

drzewostan,

który

zostanie

uzupełniony

nowymi

(http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wreszcie-powstanie-

ciekawy-miejski-plac-Nowy-Port-ladniejszy-n80888.html).

Koszt

inwestycji

realizowanej przez Miasto Gdańsk został wyceniony na 2,5 mln zł.

4) Rewitalizacja Szańca Zachodniego z przeznaczeniem na miejsce rekreacji.
Teren po byłej bazie paliwowej o obszarze około 4,5 do 5 ha mógłby zostać
zagospodarowany na deptak oraz park, uporządkowany i wyposażony w
elementy małej architektury jako miejsce rekreacji z placem zabaw.
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Koncepcja mieszkańców jest zbieżna z planami władz miasta, które już
przeznaczyły środki (100 000 zł) na jego uporządkowanie.
Z wykonanego przez władze miasta projektu wynika, że koszt rekultywacji
skażonego terenu po bazie paliwowej wynosić będzie około 5 mln zł zaś koszt
założenia parku zgodnego z koncepcją mieszkańców wynosić będzie od 20
do 22 mln zł (http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Miasto-zrobi-porzadki-wSzancu-Zachodnim-n81927.html).

5) Remont i adaptacja na cele kulturalne dawnego Morskiego Domu Kultury przy
ulicy Marynarki Polskiej 15. Gmach mógłby pełnić poprzednią funkcję – być
miejscem na warsztaty (zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób
bezrobotnych),

zajęcia

ogólnorozwojowe,

spotkania

sąsiedzkie,

małą

kawiarenkę oraz bibliotekę i stanowić kulturalne centrum obszaru.
Obiekt należy do prywatnego podmiotu komercyjnego Central Fund of
Immovables sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi - http://www.cfi24.pl/oferta66,gdansk_ul._marynarki_polskiej_15.html. Przywrócenie poprzednich funkcji
musiałoby wiązać się z wcześniejszym odkupieniem obiektu lub pozyskaniem
go do dyspozycji miasta.
Obiekt ma około 4000 m2 powierzchni użytkowej i usadowiony jest na działce
o powierzchni około 8000 m2, wpisany jest na listę zabytków. Koszt realizacji
projektu „odzyskania” MDK, jego remontu i przywrócenia funkcji społeczno –
kulturalnych wyniósłby od 23 000 000 do 27 000 000 zł.
Na koszt ten składają się:
1.

Koszt odkupu nieruchomości wyceniono na poziomie minimum 17 –
18 mln zł, w tym


nabycie gruntu - 3 200 000 zł (400 zł za m2);



koszt budynku - 14 400 000 zł (średni koszt budowy 1 m2
powierzchni biurowej w Polsce – 3 600 zł).

2.

Koszt remontu na zewnątrz i wewnątrz z małą architekturą i zielenią
oraz adaptacji budynku oszacować można na około 6 do 8 mln zł.
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3.

Koszt

wyposażenia

budynku

w

sprzęt

komputerowy,

sprzęt

audiowizualny, krzesła, stoły, biurka, szafy biurowe, inny drobny sprzęt
biurowy 500 000 – 1 000 000 zł.

6) Odnowienie

toru

rolkowo-rowerowego

i

zagospodarowanie

wolnych

przestrzeni przy ulicy Wyzwolenia. Zgodnie z pomysłem należałoby odnowić i
doposażyć tor rolkowo-rowerowy znajdujący się za Zespołem Szkół Morskich,
a także zagospodarować na miejsca rekreacji mieszkańców i plac zabaw
przestrzenie pomiędzy budynkami przy ulicy Wyzwolenia 17, 19 i 21.
Koszt przedstawionego projektu (projektów) wynosi minimum około 1 016 460
zł. Na jego wielkość składają się następujące pozycje:
1. Doposażenie i remont toru dla rolek i rowerów – 480 000 zł;
2. Roboty przygotowawcze - uporządkowanie terenu - 50 000 zł;
3. 3 place zabaw dla dzieci – 300 000 zł;
4. Strefa wypoczynkowa (stoliki szachowe itp.) - ok 100 000 zł;
5. Koszt małej architektury wynosiłby około 16 460 zł, składałby się na niego:
a. 10 460 zł - ławki (10 szt. x 1046 zł);
b. 16 000 zł - kosze na śmieci (10 szt. x 1600 zł).
6. Koszt zieleni, trawnika, drzew, krzewów – 70 000 zł.
7) Pomysł

utworzenia

Lokalnego

Centrum

Organizacji

Pozarządowych.

Mieszkańcy nie wskazali konkretnej lokalizacji, jest ona jednak możliwa w
przypadku realizacji projektu adaptacji MDK. Centrum takie mogłoby znaleźć
tam swoją lokalizację i przyczynić się do rozwoju aktywności obiektu.
Alternatywną lokalizacją może być Dom Sąsiedzki Port Sztuki przy ul.
Wyzwolenia 49.
Koszty wyposażenia takiego Centrum oszacować można na kwotę 100 000 –
150 000 zł – składają się na nią: wyposażenie w sprzęt komputerowy, sprzęt
audiowizualny, krzesła, stoły, biurka, szafy biurowe, inny drobny sprzęt biurowy.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy Unii
Europejskiej są środki Regionalnych Programów Operacyjnych (Europejski Fundusz
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Natomiast dodatkowym,
komplementarnym źródłem ich współfinansowania są środki Krajowych Programów
Operacyjnych. Ponadto źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych
mogą

być

środki

budżetu

państwa

oraz

budżetów

jednostek

samorządu

terytorialnego, a także pozostałe np. prywatne.
Na poniższym schemacie przedstawiono powiązanie projektów rewitalizacyjnych z
rodzajem priorytetowych inwestycji.
Rysunek 34. Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajem priorytetowych inwestycji

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Źródła finansowania projektów w ramach programu rewitalizacji Nowego Portu z
Twierdzą Wisłoujście przedstawiono w podziale na główne działania:
1) Projekty

społeczne

społeczności itd.):

(związane

z

doradztwem

zawodowym,

integracją
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o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałania 6.1.1., 6.1.2. oraz 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2) Remont budynków:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

3) Remont dróg i chodników oraz wykonanie oświetlenia:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4) Parki, miejsca zielone i miejsca wspólne, sport:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Budżet Miasta Gdańska

o

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5) Działania związane z kulturą, warsztaty tematyczne:
o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

o

Program „Dziedzictwo Kulturowe” i „Rozwój Infrastruktury Kultury”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

o

Budżet Miasta Gdańska

6) System promocji:
o

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

o

Budżet Miasta Gdańska
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POTENCJALNI REALIZATORZY PROJEKTÓW
Na poniższym rysunku przedstawiono potencjalnych realizatorów projektów w
ramach procesu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.
Rysunek 35. Potencjalni realizatorzy projektów – Nowy Port

Towarzystwo
Pomocy im. Św.
Brata Alberta

Stowarzyszenie
"Dom na Skraju"

Stowarzyszenie
Nowy Port Sztuki

Franciszkański
Ruch Ekologiczny,
Charytatywny i
Historyczny

CSW Łaźnia 2

Fundacja Sport
Pasja

Stowarzyszenie
"Nowy Port" im. K.
Lisieckiego
"Dziadka"

Centrum
Interwencji
Kryzysowej PCK

FOSA

Rzymskokatolicka
Parafia p.w. Św.
Jadwigi Śląskiej

Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr
2

Zespół
Ogólnokształcący
nr 5

Szkoła
Podstawowa nr 55

Zespół Szkół
Morskich im.
Bohaterskich
Obrońców
Westerplatte

Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa

Perła Bałtyku

Muzeum
Historyczne
Miasta Gdańska
Twierdza
Wisłoujście

Europejskie
Centrum
Solidarności

Wspólnoty
mieszkaniowe

Prywatni
właściciele
nieruchomości

Rada dzielnicy

Lokalni
przedsiębiorcy

Lokalni liderzy

Urząd Miasta
Gdańsk

Powiatowy Urząd
Pracy

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Państwowa Straż
Pożarna

Policja

Instytucje kultury
działające na
terenie miasta
Gdańsk

Źródło: Opracowanie własne.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją,
której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu
patrona św. Brata Alberta. Jednostka zakłada i prowadzi schroniska, punkty
charytatywne, udziela pomocy w załatwianiu formalności (wyrabianie dokumentów,
badania lekarskie, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów z rodziną, grupa
terapeutyczna). Ponadto współdziała z administracją państwową, samorządem
terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Towarzystwo prowadzi przy ulicy
Starowiślnej schronisko dla bezdomnych mężczyzn, a w 2008 roku utworzyło Centrum
Integracji Społecznej, którego celem jest integracja wewnętrzna podopiecznych
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oraz ich stymulacja do podejmowania kolejnych wyzwań. CIS prowadzi pomoc w
sferach: socjalno-bytowej, zdrowotnej, zawodowej, psychologicznej oraz społecznej.
Stowarzyszenie „Dom na Skraju” mieszczące się przy ulicy Strajku Dokerów 31
prowadzi dwie placówki: Duży Dom na Skraju (Nowy Port) oraz Mały Dom na Skraju
(Śródmieście). Do Domów na Skraju uczęszczają dzieci potrzebujące pomocy.
Podopieczni odrabiają lekcje pod kierunkiem wolontariuszy oraz uczestniczą w
zajęciach edukacyjnych rozwijających ich zainteresowania (zajęcia plastyczne,
teatralne itp.). Jednostka realizuje szereg projektów związanych z lokalnym
środowiskiem (m.in. „Tajemniczy Nowy Port”, „Działa-MY czyli portowe poruszenie”,
„Gotujemy po angielsku”, „Dom na Skraju edukuje, wychowuje i rozwija pasje”,
„Szekspir nad Bałtykiem”).
Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki jest organizacją, która za cel przyjęła aktywny udział
w animacji życia kulturalnego miasta Gdańska. Zrzesza interdyscyplinarną grupę
twórców m.in.: malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, historyków sztuki jak również inne osoby
pragnące działać na rzecz rozwoju kulturalnego. Stowarzyszenie podejmuje i
promuje

inicjatywy

o

charakterze

kulturalnym,

artystycznym,

społecznym

i

edukacyjnym; wspiera przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym; zajmuje się
promocją twórców w kraju i za granicą. Angażuje się także w animację życia
społeczno-kulturalnego obszaru, poprzez prowadzenie warsztatów artystycznych dla
dzieci i młodzieży, jak również działalność wystawienniczą. Stowarzyszenie prowadzi
również Dom Sąsiedzki w dzielnicy Nowy Port przy ulicy Wyzwolenia 49.
Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny z siedzibą przy ulicy
Starowiślnej 3 to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych. W 2015 roku
stowarzyszenie prowadziło: Klub Kombatanta, Klub Emeryta i Rencisty, Spotkania
Filmowe, Muzeum „Sybir Pro-memento”, wystawę „Katedra w Pelplinie”, bibliotekę,
świetlicę dla starszych dzieci, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz siłownię/
fitness.
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 – Centrum Edukacji Artystycznej mieści się przy
ulicy Strajku Dokerów 5. CSW Łaźnia za główny cel stawia sobie prezentację i
upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej będącej częścią
światowego dziedzictwa kultury poprzez ukazywanie najnowszych zjawisk w sztuce w
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procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne
oraz edukację prowadzoną w tym kontekście poprzez organizację wystaw, wymiany
artystycznej, nowatorskich programów edukacyjnych, konferencji naukowych,
wykładów, koncertów i pokazów filmowych. Dwie placówki tworzą zintegrowaną w
swoich działaniach przestrzeń artystyczną rozciągającą się od Dolnego Miasta aż do
Nowego Portu.
Fundacja Sport Pasja, mieszcząca się przy ulicy Krzywej 1 ukierunkowuje swoje
działania na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W roku
2009 jednostka przywróciła do funkcjonowania klub sportowy KS Portowiec
(działający w latach 1957-2001). Do podstawowych zadań klubu należy zrzeszanie
dzieci i młodzieży w sekcje i zespoły sportowe, upowszechnianie sportu oraz
osiąganie jak najlepszych wyników szkoleniowych i wychowawczych, organizowanie
imprez sportowych, a także wszechstronne rozwijanie różnych form i dyscyplin kultury
fizycznej mających na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie "Nowy Port" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" z siedzibą przy ulicy
Wyzwolenia 49 zajmuje się szeroko pojętą działalnością opiekuńczo-wychowawczą,
a w szczególności współudziałem w tworzeniu warunków rozwoju dzieci i młodzieży.
Jednostka prowadzi ognisko Wychowawcze „Nowy Port” im. K. Lisieckiego
„Dziadka”.
Centrum Interwencji Kryzysowej PCK z siedzibą przy ulicy ks. Gustkowicza 13 udziela
pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej, prowadzi psychoterapię i grupy
wsparcia, a także hostel i treningi zapobiegania przemocy. Problemy, w jakich
jednostka udziela pomocy to: konflikty rodzinne, samobójstwa, przemoc domowa,
przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne dzieci, bezrobocie, wypadki i
katastrofy, a także gwałty.
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry dąży do budowania sieci oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałania
marginalizacji

grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

bez

podziałów

wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych. Pomimo tego, że
siedziba fundacji znajduje się w innej dzielnicy, jednostka realizuje wsparcie dla
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mieszkańców Nowego Portu i obszarów sąsiadujących w ramach Poradni na Solcu.
Obecnie prowadzi ona interdyscyplinarne, specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z
dziećmi, poradnię dla rodzin „Port odnowy”, a także realizuje projekt GPS –
Gotowość, Praca, Samodzielność (jego celem jest zwiększenie zatrudnienia za
pomocą kompleksowych oddziaływań aktywizacji społeczno-zawodowej).
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jadwigi Śląskiej przy ulicy ks. Góreckiego
prowadzi następujące wspólnoty: Anonimowi Alkoholicy, Centrum Ochotników
Cierpienia, Duszpasterstwo Młodzieży, Domowy Kościół, Grupa Miłosierdzia Bożego,
Wspólnota Maranatha, Mali Rycerze Maryi, Matki w Modlitwie, LSO (Liturgiczna
Służba Ołtarza), Parafialny Zespół Caritas, redakcja gazetki parafialnej, Semper
Fidelis, Stella Maris Duszpasterstwo marynarzy, Źródło Wody Żywej Katolicka
Wspólnota Ewangelizacyjna oraz Żywy Różaniec.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 - w skład placówki wchodzą:
Przedszkole Specjalne nr 78, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 78, Gimnazjum
Specjalne nr 40, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1, Zespoły
Rewalidacyjno-Wychowawcze, Grupy Wychowawcze (opieka całodobowa) oraz
świetlica. Placówka oświatowa szkolnictwa specjalnego przeznaczona jest dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i
głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nadrzędnym celem jednostki
jest poszerzanie kompetencji społecznych wychowanków.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – placówka składa się z IV Liceum
Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 34. Szkoła ponadgimnazjalna oferuje
kształcenie w profilach: straży granicznej, policyjnej oraz ochrony i bezpieczeństwa, a
placówka

gimnazjalna

w:

biologiczno-ekologicznym,

matematyczno-

informatycznym, dziennikarsko-teatralnym, społeczno-dziennikarskim, językowym i
sportowym. Ponadto liceum ogólnokształcące jest partnerem projektu ERASMUS oraz
eTwinning, a Gimnazjum nr 34 należy do Klubu Szkół Westerplatte.
Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jana Heweliusza – placówka mieszcząca się przy ulicy
Wolności 6. Poza podstawową działalnością edukacyjną w szkole działa świetlica
profilaktyczna, w której prowadzony jest program „Świetlica przyjacielem dziecka”
(m.in. zajęcia ruchowe, plastyczno-techniczne, teatrzyk, wyjścia do instytucji kultury),
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wydawane jest czasopismo dla nauczycieli, na łamach, którego dzielą się oni
doświadczeniami
opiekuńczych.

z

zakresu

Ponadto

działań

uczniowie

dydaktycznych,

uczestniczą

w

wychowawczych

zajęciach

i

dydaktyczno–

wyrównawczych, terapii pedagogicznej oraz logopedycznej oraz biorą udział w
programie „Czytamy razem” rekomendowanym przez prof. M Bogdanowicz (Akcja
oparta na wolontariacie, skierowana do uczniów z trudnościami w czytaniu).
Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte z siedzibą przy ulicy
Wyzwolenia kształci uczniów w kierunkach: technik mechanik okrętowy, technik
nawigator morski oraz technik hotelarstwa. Ponadto szkoła włącza się w
międzynarodowe projekty związane z kształceniem. Od 2015 roku funkcjonuje
również Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa mieszcząca się przy ulicy Marynarki Polskiej to
jednostka specjalistyczna, posiadająca wyraźnie określony profil kształcenia,
związany z pojęciem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczelnia kształci
studentów w kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie i
magisterskie),

pedagogika,

psychologia

(studia

licencjackie).

Wyższa

Szkoła

Bezpieczeństwa
Szkoła Językowa „Flash” prowadzi ogólne kursy językowe, przygotowuje do
egzaminów, ale również organizuje warsztaty edukacyjne. Jednostka włącza się
także w działalność lokalnej społeczności.
Perła Bałtyku to jedyna restauracja/ kawiarnia w historycznej dzielnicy Nowy Port
przy ulicy Oliwskiej. Jednostka organizuje spotkania ze sztuką i kulturą: spotkania
autorskie, cykle muzyczne i filmowe, kameralne koncerty akustyczne, promocje
wydawnicze, niewielkie wystawy, imprezy tematyczne, a także półkolonie dla dzieci i
młodzieży.
Muzeum historyczne Miasta Gdańska. Twierdza Wisłoujście - Twierdza Wisłoujście to
zabytek sztuki fortyfikacyjnej. Jej nazwa wywodzi się z czasów, gdy ujście Wisły
znajdowało się bezpośrednio na północ od Twierdzy. Miejsce to stanowiło ważny z
punktu widzenia strategicznego teren, skąd można było kontrolować ruch statków
wychodzących i wchodzących do portu w Gdańsku. Muzeum zwiedzać można tylko
w letnim sezonie turystycznym.
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Europejskie Centrum Solidarności, mieszczące się przy ulicy Plac Solidarności 1, jest
inicjatorem akcji „Zrozumieć sierpień” realizowanej m.in. na terenie Nowego Portu.
Projekt dotyczy społecznych obchodów Sierpnia ’80, upamiętniających współpracę,
jedność i solidarność mieszkańców Gdańska podczas strajków sierpniowych. Jego
celem jest angażowanie i integrowanie lokalnej społeczność, podkreślanie wartości
współdziałania,

wcielanie

idee

solidarności

w

różnych

wymiarach

życia

codziennego, czerpanie inspiracje z doświadczeń wspólnoty z czasów Sierpnia 1980
roku. Projekt realizowany jest wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami
pozarządowymi oraz Radą Dzielnicy.
Poza wymienionymi wyżej jednostkami realizatorami mogą być także: wspólnoty
mieszkaniowe czy prywatni właściciele nieruchomości, Rada Dzielnicy, lokalni
przedsiębiorcy, lokalni liderzy, Urząd Miasta Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Państwowa Straż Pożarna oraz Komenda Miejska
Policji, a także instytucje kultury o zasięgu ogólnomiejskim (Instytut Kultury Miejskiej,
Gdański Archipelag Kultury, Gdańska Galeria Miejska itd.).

WYNIKI ANALIZY FORMULARZY
Analizie poddano również formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Formularze znajdowały się na
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl), składać je można
było osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Propozycje zbierane były do 5
lipca 2016 roku. Zgłoszone projekty zostały zaznaczone na mapie, poniżej
przedstawiono również ich krótką charakterystykę.
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Rysunek 36. Projekty zgłoszone w formularzach - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
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1. Projekt rewitalizacyjny: 3 godziny dla rodziny- warsztaty zawodowe.
2. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wilków Morskich 10.
3. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wilków Morskich
16C / Strajku Dokerów 16.
4. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 4.
5. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 6A
i 6.
6. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 77A
7. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 8
8. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 9
9. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 13
10. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 34c
11. Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 32
12. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Bliska 3,3a,4
13. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Bliska 9-9a
14. Rewitalizacja izolacji fundamentów, elewacji, dachu nieruchomości wraz z podwórkiem – placem
przy ul. Marynarki Polskiej 1
15. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 2
16. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 23,23A
17. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 30A
18. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 33 C
19. Rewitalizacja elewacji nieruchomości wraz z podwórkiem – placem przy ul. Na Zaspę 45
20. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Plac Gustkowicza
1-5
21. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Rybołowców 3a
22. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Rybołowców 6
23. Rewitalizacja izolacji fundamentów elewacji, dachu nieruchomości wraz z podwórkiem – placem
przy ul. Rybołowców 9
24. Rewitalizacja elewacji dachu nieruchomości wraz z podwórkiem –placem przy ul. Strajku Dokerów
3
25. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Strajku Dokerów 7,
10,11,19
26. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul.
Strajku Dokerów 8
27. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Strajku Dokerów
12,17,18
28. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Władysława IV
11,10A,13,13II
29. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Władysława IV 11

36. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 53-54-55
37. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 56-57-58
38. Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 17
39. Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 21
40. Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 31
41. Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 33
42. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 2
43. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 3
44. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 22a, 22b
45. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 6
46. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 55/56
47. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Mylna 3
48. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 53/54
49. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Strajku Dokerów
1e
50. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 63
51. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego
13A
52. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 5-5a
53. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Bliska
54. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 18,19
55. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 45B
56. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 65
57. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego
8A, 8B
58. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Marynarki Polskiej
18,20
59. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 41 b,
41c
60. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Marynarki Polskiej
5
61. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 51
62. Odnowienie toru rowerowo-rolkowego i boiska sportowego między budynkami 17,19 i 21 przy ul.
Wyzwolenia.
63. Odświeżenie elewacji ceglanej budynku przy ul. Wolności 18 oraz utwardzenie podwórza
64. Zawodowy Uniwersytet Rodzinny.
65. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku wraz z remontem dojść do klatek
schodowych oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D
66. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku wraz z dojściem do klatek schodowych
budynku przy ul. Władysława IV 1-4
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A
30. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 7,7A
31. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 9
32. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 13,13II
33. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 15
34. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności
18a,19,20,20a
35. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności
23,24,24a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.

67. Docieplenie budynku wraz z wymianą 4 szt. drzwi wejściowych do budynku przy ul. Władysława IV
1-4
68. Rewitalizacja zaniedbanego terenu i stworzenie placu zabaw przy ulicy Wyzwolenia 17
69. Rewitalizacja terenu i stworzenie parku przy skrzyżowaniu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia.
70. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w formie zbiórek harcerskich
71. Poradnia Port odNowy.
72. Remont kamienicy ul. Strajku Dokerów 31 na potrzeby „Domu na Skraju”- świetlicy środowiskowej
73. Budowa ogrodów społecznych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i programem aktywizacji lokalnej
społeczności.
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Nr projektu

Opis projektu
Nazwa przedsięwzięcia: PROJEKT REWITALIZACYJNY: 3 GODZINY DLA RODZINY- WARSZTATY ZAWODOWE.
Lokalizacja: GKS GEDANIA1922- GDAŃSK, UL. HALLERA 201 ORAZ MOPR- GDAŃSK NOWY PORT, UL. PLAC GUSTKOWICZA 13.
Podmiot zgłaszający:
GKS GEDANIA 1922
WŁADYSŁAW BARWIŃSKI

Projekt 1

UL. HALLERA 201
Opis: Projekt zakłada podział na trzy panele po 60 min. Dwa panele zakładają prace osobno z dorosłymi i dziećmi na temat doskonalenia
zawodowego celem zdobycia realnych umiejętności, zaś trzeci to wspólna integracja wykorzystująca zdobytą wiedzę połączoną z
konsultacjami psychologiczno- zawodowymi, tj. m.in. tworzenie maszyn przyszłości z obwodów elektrycznych i baterii solarnych, organizacja
olimpiady sportowo-naukowej, matematyka w warsztatach techniczno-naukowych, projektowanie własnych gier komputerowych.
Głównym celem projektu jest nabywanie umiejętności zawodowych z obszaru nowych technologii. Celami pośrednimi są wyrównanie
szans, przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i dorosłych oraz pogłębianie ich relacji.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wilków Morskich 10
w Gdańsku Nowy Port
Lokalizacja: ul. Wilków Morskich 10 (obr. 60)
Podmiot zgłaszający:

Projekt 2

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 225 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wilków Morskich
16C / Strajku Dokerów 16 w Gdańsku Nowy Port

Projekt 3

Lokalizacja: ul. Wilków Morskich 16c / Strajku Dokerów 16
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
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Nr projektu

Opis projektu
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 325 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 4 w
Gdańsku Nowy Port.
Lokalizacja: ul. Ks. Góreckiego 4
Podmiot zgłaszający:

Projekt 4

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 196 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 6A
i 6 w Gdańsku Nowy Port
Lokalizacja: ul. Ks. Góreckiego 6 i 6A
Podmiot zgłaszający:

Projekt 5

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 385 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 77A w Gdańsku Nowy Port

Projekt 6

Lokalizacja: Obręb 60, ul. Ks. Góreckiego 7-7A
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
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Nr projektu

Opis projektu
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 335 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 8
Lokalizacja: ul. Ks. Góreckiego 8
Podmiot zgłaszający:

Projekt 7

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 275 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 9
Lokalizacja: ul. Ks. Góreckiego 9
Podmiot zgłaszający:

Projekt 8

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 335 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 13
Lokalizacja: Obręb 61, ul. Ks. Mariana Góreckiego 13
Podmiot zgłaszający:

Projekt 9

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
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komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 305 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 34c
Lokalizacja: ul. Oliwska 34c
Podmiot zgłaszający:

Projekt 10

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 275 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 32
Lokalizacja: ul. Wyzwolenia 32
Podmiot zgłaszający:

Projekt 11

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego budynku. Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszo – rowerowych oraz
postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 400 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Bliska 3,3a, 4
Lokalizacja: ul. Bliska 3, 3a, 4
Podmiot zgłaszający:

Projekt 12

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 250 000 zł.
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Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Bliska 9-9a
Lokalizacja: ul. Bliska 9-9a
Podmiot zgłaszający:

Projekt 13

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 250 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja izolacji fundamentów, elewacji, dachu nieruchomości wraz z podwórkiem – placem przy ul. Marynarki
Polskiej 1
Lokalizacja: ul. Marynarki Polskiej 1
Podmiot zgłaszający:

Projekt 14

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 355 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 2
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 2
Podmiot zgłaszający:

Projekt 15

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 550 000 zł.

Projekt 16

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 23,23A
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Lokalizacja: ul. Na Zaspę 23, 23A
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 210 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 30A
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 30A
Podmiot zgłaszający:

Projekt 17

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 370 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 33 C
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 33C
Podmiot zgłaszający:

Projekt 18

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 470 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja elewacji nieruchomości wraz z podwórkiem – placem przy ul. Na Zaspę 45

Projekt 19

Lokalizacja: ul. Na Zaspę 45
Podmiot zgłaszający:
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WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 200 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Plac Gustkowicza
1-5
Lokalizacja: Plac Gustkowicza 1-5
Podmiot zgłaszający:

Projekt 20

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 225 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Rybołowców 3a
Lokalizacja: ul. Rybołowców 3a
Podmiot zgłaszający:

Projekt 21

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 675 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Rybołowców 6

Projekt 22

Lokalizacja: ul. Rybołowców 6
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
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TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 155 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja izolacji fundamentów elewacji, dachu nieruchomości wraz z podwórkiem – placem przy ul.
Rybołowców 9
Lokalizacja: ul. Rybołowców 9
Podmiot zgłaszający:

Projekt 23

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 470 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja elewacji, dachu nieruchomości wraz z podwórkiem –placem przy ul. Strajku Dokerów 3
Lokalizacja: ul. Strajku Dokerów 3
Podmiot zgłaszający:

Projekt 24

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 206 148,60 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. STRAJKU
DOKERÓW 7, 10, 11, 19

Projekt 25

Lokalizacja: ul. Strajku Dokerów 7, 10, 11, 19
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
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TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 1 660 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. STRAJKU
DOKERÓW 8
Lokalizacja: ul. Strajku Dokerów 8
Podmiot zgłaszający:

Projekt 26

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 65 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Strajku Dokerów
12,17,18
Lokalizacja: ul. Strajku Dokerów 12,17,18
Podmiot zgłaszający:

Projekt 27

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 1 250 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Władysława IV
11,10A,13, 13II

Projekt 28

Lokalizacja: ul. Władysława IV 11,10A,13,13II
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
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TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 950 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Władysława IV 11
A
Lokalizacja: ul. Władysława IV 11A
Podmiot zgłaszający:

Projekt 29

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 110 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. WOLNOŚCI 7,7A
Lokalizacja: ul. Wolności 7,7A
Podmiot zgłaszający:

Projekt 30

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 375 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 9
Lokalizacja: ul. Wolności 9

Projekt 31

Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
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OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 425 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 13,13II
Lokalizacja: ul. Wolności 13,
Podmiot zgłaszający:

Projekt 32

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 225 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 15
Lokalizacja: ul. Wolności 15
Podmiot zgłaszający:

Projekt 33

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 250 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 18a, 19,
20, 20 a
Lokalizacja: ul. Wolności 18a, 19, 20, 20 a

Projekt 34

Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
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Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 475 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 23,24,24a
Lokalizacja: ul. Wolności 23,24,24a
Podmiot zgłaszający:

Projekt 35

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 130 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 53-54-55
Lokalizacja: ul. Wolności 53, 54, 55
Podmiot zgłaszający:

Projekt 36

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 120 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 56-57-58
Lokalizacja: ul. Wolności 56, 57, 58
Podmiot zgłaszający:

Projekt 37

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 695 000 zł.
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Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 17
Lokalizacja: ul. Wyzwolenia 17
Podmiot zgłaszający:

Projekt 38

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego budynku. Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszo- rowerowych oraz
postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 204 400 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 21
Lokalizacja: ul. Wyzwolenia 21
Podmiot zgłaszający:

Projekt 39

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego budynku. Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszo- rowerowych oraz
postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 400 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 31
Lokalizacja: ul. Wyzwolenia 31
Podmiot zgłaszający:

Projekt 40

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego budynku. Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszo- rowerowych oraz
postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 600 000 zł.
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Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów gminnych przyległych do nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 33
Lokalizacja: ul. Wyzwolenia 33
Podmiot zgłaszający:

Projekt 41

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego budynku. Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszo- rowerowych oraz
postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 400 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 2
Lokalizacja: Wolności 2
Podmiot zgłaszający:

Projekt 42

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 65 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 3
Lokalizacja: ul. Wolności 3
Podmiot zgłaszający:

Projekt 43

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 125 000 zł.

Projekt 44

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 22a, 22b
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Lokalizacja: ul. Wolności 22a, 22b
Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 380 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 6
Lokalizacja: ul. Wolności 6
Podmiot zgłaszający:

Projekt 45

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 95 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 55/56
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 55/56
Podmiot zgłaszający:

Projekt 46

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 65 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Mylna 3

Projekt 47

Lokalizacja: ul. Mylna 3
Podmiot zgłaszający:
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WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 260 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 53/54
Lokalizacja: ul. Oliwska 53/54
Podmiot zgłaszający:

Projekt 48

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 550 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Strajku Dokerów 1e
Lokalizacja: ul. Strajku Dokerów 1e
Podmiot zgłaszający:

Projekt 49

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 275 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 63
Lokalizacja: ul. Oliwska 63

Projekt 50

Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
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OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 550 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego
13A
Lokalizacja: ul. Ks. Mariana Góreckiego 13A
Podmiot zgłaszający:

Projekt 51

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 350 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Wolności 5-5a
Lokalizacja: ul. Wolności 5-5a
Podmiot zgłaszający:

Projekt 52

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 550 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Bliska 5
Lokalizacja: ul. Bliska 5

Projekt 53

Podmiot zgłaszający:
WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
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Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 550 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 18,19
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 18, 19
Podmiot zgłaszający:

Projekt 54

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 80 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 45B
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 45B
Podmiot zgłaszający:

Projekt 55

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 250 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Oliwska 65
Lokalizacja: Oliwska 65
Podmiot zgłaszający:

Projekt 56

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego. Szacowane koszty realizacji wynoszą 850 000 zł.
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Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Ks. Góreckiego 8A,
8B
Lokalizacja: ul. Ks. Góreckiego 8A, 8B
Podmiot zgłaszający:

Projekt 57

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 450 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Marynarki Polskiej
18,20
Lokalizacja: ul. Marynarki Polskiej 18, 20
Podmiot zgłaszający:

Projekt 58

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 200 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 41b, 41c
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 41b, 41c
Podmiot zgłaszający:

Projekt 59

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 180 000 zł.
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Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Marynarki Polskiej
5w
Lokalizacja: ul. Marynarki Polskiej 5
Podmiot zgłaszający:

Projekt 60

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 180 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zapleczem podwórkowym przy ul. Na Zaspę 51
Lokalizacja: ul. Na Zaspę 51
Podmiot zgłaszający:

Projekt 61

WIZAN
TOMASZ WOZIŃSKI
OLIWSKA 65 80-563 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 250 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Odnowienie toru rowerowo-rolkowego i boiska sportowego między budynkami 17,19 i 21 przy ul. Wyzwolenia.
Lokalizacja: Teren między budynkami nr 17-19 oraz 19-21
Podmiot zgłaszający:
Jerzy Stanisław Polak

Projekt 62

ul. Warneńska 14 C/2 80-288 Gdańsk
Opis: Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni boiska do koszykówki, montaż koszy oraz ogrodzenia wokół boiska (teren między
budynkami na ul. Wyzwolenia 19-21), a także odnowienie i rozbudowa ścieżek do jazdy na rowerach i hulajnogach oraz rolkach,
zagospodarowanie zieleni (teren między budynkami na ul. Wyzwolenia 17-19). Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie
atrakcyjności i jakości aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo zacieśniałaby więzi sąsiedzkie. Szacowane koszty realizacji
wynoszą 350 000 zł.
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Nazwa przedsięwzięcia: Odświeżenie elewacji ceglanej budynku przy ul. Wolności 18 oraz utwardzenie podwórza
Lokalizacja: ul. Wolności 18, działki 78 i 79
Podmiot zgłaszający:

Projekt 63

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 18 w Gdańsku
Andrzej Klonecki
Biuro Zarządcy Nieruchomości "Administrator" - Andrzej Klonecki
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego obiektu. Szacowane koszty realizacji wynoszą 140 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Zawodowy Uniwersytet Rodzinny.
Lokalizacja: GKS GEDANIA1922- GDAŃSK, UL. HALLERA 201 ORAZ MOPR- GDAŃSK NOWY PORT, UL. PLAC GUSTKOWICZA 13.
Podmiot zgłaszający:
GKS GEDANIA1922
WŁADYSŁAW BARWIŃSKI

Projekt 64

80-416 GDAŃSK, UL. HALLERA 201
Opis: Celem projektu jest zdobycie realnych kompetencji praktycznych w poszczególnych zawodach dla 50 osób (informatyk –
programista, naukowiec – chemik, projektantka – dizajner, biznesmen – sprzedawca, trener – piłkarz) potwierdzonych egzaminem
praktycznym i certyfikatem. Projekt obejmuje roczny cykl zajęć weekendowych, po 15 spotkań w semestrze, w tym 5 godzin wykładów
teoretycznych. Zajęcia będą odbywać się dla dzieci i dorosłych. Kolejne 10 godzin będzie poświęcone na praktyczne warsztaty w
wybranych zawodach. Sesje będą trwały 90 min dla każdego zawodu. Prowadzącymi będą pracownicy naukowi trójmiejskich uczelni oraz
właściciele gdańskich firm. Planuje się również praktyki wyjazdowe do firm celem zaprezentowania realnego kształtu danej profesji w
realnych warunkach funkcjonowania. Szacowane koszty realizacji wynoszą 65 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku wraz z remontem dojść do klatek schodowych oraz
wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D

Projekt 65

Lokalizacja: ul. Oliwska 43 A-D
Podmiot zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER”
Dariusz Rycewicz, Wiesława Królak
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Ul. Kasztanowa 8
80-540 Gdańsk
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego obiektu (46 rodzin). Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszo-rowerowych
oraz postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 75 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku wraz z dojściem do klatek schodowych budynku przy ul.
Władysława IV 1-4 w Nowym Porcie
Lokalizacja:
Ul. Władysława IV 1-4 d (działka nr 141 obręb nr 0061)
Podmiot zgłaszający:

Projekt 66

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER”
Dariusz Rycewicz, Wiesława Królak
Ul. Kasztanowa 8
80-540 Gdańsk
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wokół wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu życia
mieszkańców rewitalizowanego budynku (38 rodzin). Przedmiotem są prace porządkowe, poprawa chodników, ciągów pieszorowerowych oraz postawienie koszy. Szacowane koszty realizacji wynoszą 85 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Docieplenie budynku wraz z wymianą 4 szt. drzwi wejściowych do budynku przy ul. Władysława IV 1-4
Lokalizacja:
Ul. Władysława IV 1-4
Działka nr 141 obręb nr 0061

Projekt 67

Podmiot zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOKER”
Dariusz Rycewicz, Wiesława Królak
Ul. Kasztanowa 8
80-540 Gdańsk
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Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia mieszkańców rewitalizowanego budynku. Szacowane koszty realizacji wynoszą 620 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zaniedbanego terenu i stworzenie placu zabaw przy ulicy Wyzwolenia
Lokalizacja: Obręb 60, działki 309, 312/2 – przestrzeń między budynkiem na ul. Wyzwolenia 17 i garażami
Podmiot zgłaszający:
Aleksandra Ciara

Projekt 68

ul. Wyzwolenia 19 A/3 80-537 Gdańsk
Opis: Teren proponowany na realizację zadania rewitalizacyjnego jest obecnie niewykorzystany poza niewielkim, kilkudziesięciometrowym
fragmentem, na którym ustawiona jest rampa dla użytkowników deskorolek. Wnioskodawca zauważa problem braku miejsc na spędzanie
wolnego czasu dla dzieci i seniorów. Wskazany teren proponuje zagospodarować jako ogrodzony, otoczony żywopłotem piaszczysty plac
zabawa wraz z siłownią „pod chmurką” (aktywizacja różnych pokoleń). Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki życia oraz umożliwi
mieszkańcom dostęp do infrastruktury publicznej. Szacowane koszty realizacji wynoszą 380 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenu i stworzenie parku przy skrzyżowaniu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia.
Lokalizacja:
Przestrzeń w pobliżu skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Oliwskiej
Obręb 046, działki nr 18, 20 i 22.
Podmiot zgłaszający:
Bogusław Ciara

Projekt 69

ul. Wyzwolenia 8d//3 80-537 Gdańsk
Opis: Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu po obu stronach ulicy Wyzwolenia przy jej przecięciu z ulica
Oliwską. Na wyżej wymienionych działkach wcześniej stał budynek mieszkalny oraz były one użytkowane jako ogródki działkowe. Obecnie
teren jest zarośnięty i nieuporządkowany. W ramach zgłoszenia proponuje się zagospodarowanie działek 18, 20, 22 w konwencji parku,
oddzielenie od jezdni żywopłotem, wykonanie alejek gruntowych, nowych nasadzeń oraz ogrodzonego placu zabaw, a także siłowni pod
gołym niebem. Dodatkowo utworzenie zielonego skwerku, przy którym mogliby się zatrzymać i odpocząć rowerzyści. Realizacja zadania
przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez rewaloryzację nieużytkowanych terenów zielonych, poprawi wizerunek dzielnicy
poprzez korzystne tzw. „pierwsze wrażenie”, gdyż opisywane miejsca znajdują się przy wjeździe do Nowego Portu, uczyni okolicę bardziej
atrakcyjną dla zwiedzających np. pobliską Latarnię Morską. Szacowane koszty realizacji wynoszą 400 000 zł.

Projekt 70

Nazwa przedsięwzięcia: Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w formie zbiórek harcerskich
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 55
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Podmiot zgłaszający:
ZHP Chorągiew Gdańska
Artur Glebko
Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
Opis: Działanie będzie realizowane przez organizację i polegało na prowadzeniu 2 grup dedykowanych dzieciom i młodzieży w wieku 1118 lat oraz jednej grupy dla dzieci w wieku 7 -10 lat. Grupy spotykać się będą raz w tygodniu na spotkaniu prowadzonym przez wolontariuszy
metoda harcerską w oparciu o opracowany plan zajęć (zajęcia odbywać się będą w systemie roku szkolnego). Każdy rok pracy zakończy
letni obóz będący sprawdzianem nabytych umiejętności i kompetencji. Koszty związane z realizacją zadania to zakup materiałów i usług do
prowadzenia zajęć, wyżywienie na rajdach, biwakach, koszt organizacji i przeprowadzenia obozu, doposażenie pomieszczeń na zbiórki. W
większości wychowawcy to wolontariusze niepobierający wynagrodzenia za swoją pracę. Szacowane koszty realizacji wynoszą 125 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Poradnia Port odNowy.
Lokalizacja:
Poradnia Fosy
ul. Solec 4
80-564 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
Alina Kaszkiel-Suska, Anna Kacprzak

Projekt 71

Solec 4, 80-564 Gdańsk
Opis: Projekt rozpocznie się działaniami organizacyjnymi (zatrudnienie kadry, opracowanie odpowiedniej dokumentacji) oraz promocją
projektu, równolegle konsultant – interwent będzie spotykał się z beneficjentami oraz przeprowadzał indywidualną diagnozę wstępną. Na
życzenie beneficjenta kontakt będzie realizowany w miejscu zamieszkania. Następnie konsultant będzie określał indywidualną ścieżkę
pomocy, na podstawie której klienci, w zależności od potrzeb, będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia specjalistycznego, zajęć
grupowych, wsparcia animatora rodzin oraz z zajęć aktywizujących zawodowo (również w miejscu zamieszkania). Na etapie wsparcia
specjalistycznego konsultant – interwent będzie organizował spotkania wewnętrzne oraz międzyinstytucjonalne zespoły interdyscyplinarne
na rzecz wspieranych rodzin. Oferowane działania są komplementarnym uzupełnieniem systemu wsparcia w placówkach ochrony zdrowia,
pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Oferta działań umożliwia adekwatne, pozasocjalne formy wsparcia dla rodzin,
przywracając ich przydatność społeczną. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na prośby i apele przedstawicieli środowiska lokalnego
(członków lokalnych organizacji i instytucji, dzieci i młodzieży oraz rodzin), kierowanych do pracowników Poradni. Oferta projektowa daje
szansę na utrzymanie ciągłości wsparcia. Szacowane koszty realizacji wynoszą 1 800 000 zł.
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Nr projektu

Opis projektu
Nazwa przedsięwzięcia: Remont kamienicy ul. Strajku Dokerów 31 w Gdańsku – Nowym Porcie na potrzeby „Domu na Skraju”- świetlicy
środowiskowej
Lokalizacja: UL. STRAJKU DOKERÓW 31 (nr działki 186)
Podmiot zgłaszający:

Projekt 73

STOWARZYSZENIE „DOM NA SKRAJU”
GABRIELA KOSIEDOWSKA – PREZES STOWARZYSZENIA
UL. STRAJKU DOKERÓW 31
80-544 GDAŃSK
Opis: Projekt obejmuje prace remontowe wskazanego obiektu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zużycia energii cieplnej i
komfortu życia i pracy osób w niej przebywających. Szacowane koszty realizacji wynoszą 618 101,91 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ogrodów społecznych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i programem aktywizacji lokalnej społeczności.
Lokalizacja: Uzgodnione z władzami Miasta Gdańsk (Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Góra, Orunia)
Podmiot zgłaszający:
Fundacja MY
Adrian Kordas – Prezes Zarządu

Projekt 74

ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot
Opis: Przedmiotem projektu jest budowa ogrodu społecznego na każdej z rewitalizowanych dzielnic. Jedną z nich jest Nowy Port. Celem
głównym jest stworzenie ogrodów w smutnych, brzydkich zaniedbanych częściach miast. Poza zakładaniem ogrodów planowane są
działania takie jak: hodowla ziół, pszczół, permakultura, stolarstwo, ceramika naścienna, murale, rzeźba i mała architektura, aktywizacja
grup marginalizowanych (seniorzy, bezrobotni, emeryci), praktyczne warsztaty ogrodnicze, popularyzacja hodowli roślin leczniczych i
jadalnych (np. zajęcia dla dzieci), zakładanie placów zabaw dla dorosłych, popularyzacja energii odnawialnej (zakładanie baterii
słonecznych w ogrodach). Szacowany koszt utworzeniai jednego ogrodu to 250 000 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.
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REKOMENDOWANE PROJEKTY
Poniższa tabela zawiera zarekomendowane (na podstawie analizy warsztatów oraz
ogólnej wiedzy na temat obszaru wyznaczonego do rewitalizacji) projekty.
Tabela 9. Rekomendowane projekty - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

PROJEKT

UZASADNIENIE

SZACOWANY
KOSZT

Przywrócenie połączenia promowego
dla pieszych i rowerzystów przez Martwą
Wisłę
ułatwi
dostęp
do terenów
znajdujących się po drugiej stronie
brzegu, przede wszystkim Westerplatte.
Poprawa komunikacji z resztą miasta
zwiększy atrakcyjność obszaru i jego
terenów rekreacyjnych.

Połączenie
promowe
pieszych
rowerzystów
(projekt 1)

dla
i

Stacja dla rowerów/
budki z lodami i
kawą/ kawiarenka
promowa (projekt 2)

Pomysł utworzenia małej gastronomii, z
której usług będzie można skorzystać w
czasie oczekiwania na prom, zwiększy nie
tylko atrakcyjność przeprawy promowej,
ale również umożliwi rozwinięcie ekonomii
społecznej (usługi na otwartym rynku,
integracja społeczna i działalność na
rynku
pracy,
dostarczanie
usług
publicznych). Jak wskazywano wcześniej
jest ona ważnym narzędziem w obniżaniu
stopy bezrobocia i aktywizacji osób
bezrobotnych
lub
zagrożonych
bezrobociem.
Interwencja w miejsce wymaga przede
wszystkim zagospodarowania terenu oraz
wyposażenia go w elementy małej
architektury (ławki, leżaki, śmietniki).
Jeden z pomysłów dotyczył również
ulokowania w tym miejscu stacji dla
rowerów wraz z samoobsługową stacją
napraw. Ze względu na kompleksowość
projektu
i
społeczną
użyteczność
rekomenduje się jego realizację.

223 000- 250 000
zł (projekt nr 2)
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PROJEKT

UZASADNIENIE

Budynek mieszczący się przy ulicy
Marynarki Polskiej 15 (obecna siedziba
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz
Banku
Pekao
SA)
służył
dawniej
mieszkańcom Nowego Portu jako Morski
Dom Kultury. Mieściły się w nim: sala
kinowa, sala teatralna, sale sportowe
i baletowe, biblioteka oraz wiele sal
Remont i adaptacja zajęciowych.
Mieszkańcy
chcieliby
na cele kulturalne przywrócenia
funkcji
społecznodawnego
kulturalnej budynku oraz oddania go
Morskiego
Domu lokalnej społeczności.
Kultury (projekt 5)
Projekt rekomenduje się, ponieważ jego

SZACOWANY
KOSZT

23 000 000 –
27 000 000 zł

realizacja przyczyni się do integracji
mieszkańców,
poszerzenia
oferty
kulturalnej oraz zwiększenia aktywności
społecznej. Powstałe miejsce będzie
centrum kulturalnym obszaru o istotnej i
szerokiej funkcji społeczno-kulturalnej,
która jest ważna dla założeń Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska.
Rekomenduje się projekt utworzenia
Lokalnego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych, ponieważ umożliwi on
połączenie
potencjału
organizacji
trzeciego sektora, działających na
terenie Nowego Portu. Zgromadzenie ich
wszystkich w jednym miejscu oraz
Lokalne
Centrum połączenie mogłoby przyczynić się do
Organizacji
stworzenia oferty ciągłej, o długim
Pozarządowych
okresie oddziaływania (np. streetworking,
(Projekt 7)
socjoterapia, terapia, animacja – ogólne
zabezpieczenie mieszkańców w tego
typu działania). Przy centrum mógłby
powstać również Start Up – zarówno
biznesowy, jak i artystyczny, a także
impresariat artystyczny. Byłoby to miejsce
nie tylko rozwoju artystów, ale także
przestrzeń do pokazania ich kreatywności
i talentu.

100 000 –
150 000 zł
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PROJEKT

UZASADNIENIE
Wspólne
pozyskiwanie
dotacji
i
zintegrowane
planowanie
działań
organizacji pozarządowych przyczyni się
również do poprawy jakości życia
mieszkańców,
wzmocni
tożsamość
lokalną i da dobrą podstawę do
budowania
społeczeństwa
obywatelskiego.

Źródło: Opracowanie własne.

SZACOWANY
KOSZT
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ORUNIA

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO REWITALIZACJĄ
Granice obszaru objętego rewitalizacją (o powierzchni 145,26 ha) stanowią:


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. Żuławskiej i 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.

Sieć usług społecznych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji jest dobrze
rozwinięta. Znajdują się tu szkoła podstawowa (Szkoła Podstawowa nr 16 im.
Władysława Broniewskiego), gimnazjum (Gimnazjum nr 10), szkoły średnie (Centrum
Kształcenia

Zawodowego

i

Ustawicznego

Nr

2),

przedszkola

(Niepubliczne

Przedszkole „Krasnal”, Przedszkole Nr 9 „Pod Bukami”, Przedszkole Nr 71, Przedszkole
Nr 11), ośrodek zdrowia, parafie (Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Bosko,
Rzymskokatolicka Parafia św. Ignacego Loyoli) oraz centrum kultury (Gdański
Archipelag Kultury). Struktura ludności obszaru Orunia w roku 2015 była zbliżona do
struktury ludności całego miasta Gdańska. Obszar w tym czasie zamieszkiwany był
przez 10 044 mieszkańców13, którzy stanowili 2,17% ludności miasta. Analiza struktury
ekonomicznej mieszkańców według grup wieku wykazała, że 63,6% ludności
znajdowało się w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku poprodukcyjnym, a 16,1% w
wieku przedprodukcyjnym. Powyższe dane wskazują na aktualnie niski poziom
obciążenia demograficznego, jednak istnieje prawdopodobieństwo postępującego
się starzenia lokalnej społeczności w najbliższych latach14.

Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Orunia.
14 Tamże.
13
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Dane dotyczące ruchów migracyjnych, mających wpływ na stan ludności obszaru
przedstawiają, że w roku 2015 na terenie Oruni saldo migracji wynosiło -145 osób15.
Oznacza to, że liczba emigrantów, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,
przekroczyła liczbę imigrantów.
Kolejnym aspektem analizy społeczno-gospodarczej jest poziom bezrobocia, który
na terenie Oruni w 2015 r. był znacznie wyższy niż na terenie całego miasta Gdańska
(5,4% na terenie Oruni, 3,2% w Gdańsku)16. Blisko połowy wszystkich bezrobotnych
dotyczył problem bezrobocia długotrwałego (trwające dłużej niż 12 miesięcy).
Jednocześnie zaznaczyć należy, że przeważającej liczbie osób z tej grupy nie
przysługiwał zasiłek (88,3% dla Oruni, 84,6% dla Gdańska). Dość wysoki odsetek
mieszkańców pozostających bez pracy posiadał wykształcenie gimnazjalne lub
niższe, co niekorzystnie wpływa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Taki stan
bezrobocia może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarki (spadek dynamiki
popytu na towary, spadek presji dotyczącej wysokości płac) i na ludność dotkniętą
tym problemem. W wyniku długotrwałego bezrobocia mogą pojawić się wśród
mieszkańców trudności materialne, wykluczenie poprzez utratę statusu społecznego i
brak chęci do doskonalenia swoich kwalifikacji. O niższym stanie zamożności i
zaradności życiowej mieszkańców świadczy również duża liczba osób korzystających
z pomocy społecznej. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynika, że z
pomocy społecznej na terenie Oruni w 2015 roku skorzystało prawie 1300 osób
(średnia dla obszaru wynosi 128,7/ tys. mieszkańców, natomiast dla całego miasta
Gdańska 38/ tys. mieszkańców). Na terenie omawianego obszaru znajduje się 1109
mieszkań komunalnych, będących w dyspozycji miasta Gdańska, z czego 40%
posiada zadłużenie w płatnościach czynszowych. Niekorzystną sytuację pogłębia
odnotowywany wysoki wskaźnik przestępczości (25 przestępstw/ tys. mieszkańców17).
Odsetek dzieci i młodzieży niepromowanych do kolejnych klas również jest wysoki
(wskaźniki kilkukrotnie większe od średniej dla szkół gdańskich). Ponadto na obszarze
występował wysoki odsetek osób niepełnosprawnych (9.62% 18).

Tamże.
Dane pochodzą z pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej obszaru Gminnego
Programu Rewitalizacji: Obszar Orunia.
17 Tamże
18 Tamże
15
16
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Sytuacja analizowanego obszaru jest szczególnie trudna ze względu na nakładające
się

problemy

społeczne

takie

jak:

bezrobocie

(omówione

powyżej),

niepełnosprawność, bezradność życiowa, problemy wychowawcze i przemoc. W
wyniku tego obszar jest postrzegany jako nieatrakcyjny.
Rysunek 37. Orunia - obszar wyznaczony do rewitalizacji

Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska.

Teren Oruni przedzielony jest tranzytowymi trasami komunikacyjnymi: kolejową oraz
drogową. Związany z tym wysoki poziom hałasu wpływa negatywnie na komfort
życia mieszkańców. Wzdłuż przejazdu kolejowego zamontowane są ekrany
akustyczne. Pomimo że stanowią one sztuczną przeszkodę pomiędzy źródłem hałasu
a

obiektami

budowlanymi,

negatywnie

wpływają

na

walory

estetyczne

i
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przestrzenne okolicy. Ze względu na brak bezkolizyjnych przejazdów, bezpiecznych
przejść oraz odcięcie od komunikacji publicznej i usług przez trasę kolejową, część
Oruni oddzielona jest od pozostałej części miasta. Układ kolejowy prowadzi do
podziału przestrzeni w sposób infrastrukturalny, ale również świadomościowy i
społeczny.
Charakterystyczne

dla

tego

obszaru

jest

również

przemieszanie

funkcji

przemysłowych, magazynowych, usługowych i mieszkaniowych. Obecnie obserwuje
się jednak zmniejszenie udziału funkcji przemysłowej. Na terenie Oruni występuje
stosunkowo wysokie zróżnicowanie własnościowe. Znaczną część zajmują grunty
gminne i Skarbu Państwa (drogi oraz tereny kolejowe). W większości utworzonych
wspólnot

mieszkaniowych

dominuje

własność

gminy,

a

duża

część

lokali

mieszkalnych pozostaje własnością komunalną.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
TERMIN:

11 czerwca 2016, godz. 10.00

MIEJSCE:

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”
ul. Gościnna 14

PRZEBIEG SPOTKANIA:
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-12.20
12.20-14.45
14.45-15.00

Powitanie i omówienie celu spotkania
Rewitalizacja-podstawowe pojęcia; wykonane
zadania
Pierwsza część strategiczna
Przerwa
Druga część strategiczna
Podsumowanie spotkania

LICZBA UCZESTNIKÓW: 7
LICZBA GRUP: 1
Celem spotkania było opracowanie wizji wyprowadzenia obszaru z sytuacji
kryzysowej, wypracowanie kierunków działań służących eliminacji/ ograniczeniu
negatywnych zjawisk, koncepcji projektów z zakresu działań rewitalizacji, sposobów/
źródeł ich finansowania oraz wskazanie potencjalnych realizatorów projektów.
Scenariusz warsztatów wyglądał następująco:
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I.

Powitanie uczestników i omówienie celu spotkania,

II.

Rewitalizacja – podstawowe pojęcia (omówienie pojęć powiązanych z
procesem rewitalizacji, m.in. partycypacja społeczna, obszar zdegradowany,
program rewitalizacji, interesariusze; przedstawienie elementów programu
rewitalizacji),

III.

Program Rewitalizacji Miasta Gdańska – wykonane zadania (przedstawienie
obszarów

wyznaczonych

do

rewitalizacji

na

terenie

miasta

oraz

charakterystyka obszaru Oruni),
IV.

Pierwsza część strategiczna (praca w grupie mająca na celu wypracowanie
wizji wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej),

V.

Przerwa

VI.

Druga część strategiczna (przeanalizowanie negatywnych zjawisk na terenie
omawianego obszaru oraz wypracowanie kierunków działań służących ich
ograniczaniu,

opracowanie

koncepcji

projektów

rewitalizacyjnych),
VII.

Podsumowanie (omówienie proponowanych działań).

z

zakresu

działań
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Rysunek 38. Fotorelacja z warsztatów (obszar Orunia)
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Źródło: Archiwum własne.
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KIERUNKI

DZIAŁAŃ

SŁUŻĄCE

OGRANICZANIU

ZJAWISK

NEGATYWNYCH
W ramach warsztatów uczestników poproszono o zdiagnozowanie negatywnych
zjawisk i tzw. braków występujących na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.
W sferze przestrzennej wskazywano przede wszystkim na przecięcie obszaru
tranzytowymi trasami komunikacyjnymi (tory kolejowe oraz Trakt św. Wojciecha), co
stanowi barierę nie tylko fizyczną dla interesariuszy (w tym głównie dla mieszkańców,
wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów prowadzących
lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną), ale również
świadomościową (podział mieszkańców, brak jedności). Niedopasowane do potrzeb
rozkłady komunikacji miejskiej (zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i dostępne
opcje) oraz Szybkiej Kolei Miejskiej uniemożliwiają sprawne przemieszczanie się do
innych dzielnic Gdańska, a brak bezpiecznych przejść dla pieszych przez tory
kolejowe utrudnia komunikację pomiędzy sąsiednimi obszarami. Zaniedbane i
niezagospodarowane przestrzenie publiczne wpływają na nieestetyczny wygląd
obszaru. Wskazywano również niszczejące pustostany i budynki w złym stanie
technicznym. W zakresie infrastruktury za największy problem mieszkańcy uznali brak
bezkolizyjnych przejazdów oraz przejść przez tory kolejowe (istniejące podziemne
tunele uznawane są za niebezpieczne oraz źle usytuowane). Obecnie każdy
przejazd pociągu przez Orunię równoznaczny jest z wstrzymaniem ruchu (w tym dla
karetek pogotowia czy straży pożarnej). Zdaniem mieszkańców blokuje to rozwój
obszaru oraz wpływa negatywnie na jej atrakcyjność inwestycyjną i mieszkaniową.
Do niekorzystnego wizerunku przyczynia się także zły stan techniczny dróg i
chodników, infrastruktury technicznej i budynków, a nieprzystosowanie przestrzeni
publicznych

do

funkcjonowanie

osób
i

niepełnosprawnych

wykonywanie

ruchowo

najprostszych

utrudnia

czynności

im

codzienne

(część

budynków

mieszkalnych nie posiada wind czy podjazdów). Uczestnicy wskazywali również, iż na
wyznaczonym terenie brakuje małej architektury (kosze na śmieci i ławki). Ogólny
negatywny wizerunek obszaru przekłada się przede wszystkim na brak inwestycji (w
tym inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez deweloperów), które mogłyby
„ożywić” lokalny rynek.

S t r o n a | 194
W przypadku kwestii społecznych wskazywano na stygmatyzację obszaru oraz
utworzenie z niego zaplecza socjalnego (lokowanie wzrastającej liczby mieszkań
socjalnych i interwencyjnych oraz instytucji pomocowych). Ponadto duża ilość
wolnego czasu (pozostającego dziecku po wypełnieniu obowiązków szkolnych,
domowych i związanych z zachowaniem zdrowia i higieny) w przypadku młodzieży
przekłada się na zachowania odmienne od przyjętych za odpowiednie dla tej grupy
wiekowej. Odpowiednio zorganizowany czas wolny, szczególnie osób młodych, jest
bardzo ważny, ponieważ stymuluje wszechstronny rozwój. Niewłaściwe wzorce
(przede wszystkim wśród dorosłych) w zakresie form spędzania wolnego czasu oraz
nieodpowiednie dopasowanie oferty kulturalno-rekreacyjno-rozrywkowej ze strony
miasta, organizacji pozarządowych czy stowarzyszeń może mieć negatywny wpływ
na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci oraz młodzieży. Osoby młode nie mają
przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Obszar nie jest dla nich atrakcyjny, nie
dostrzegają również perspektyw na poprawę swojej sytuacji. Uczestnicy warsztatów
wskazywali także na wysoki poziom bezrobocia wynikający m.in. z niewielkiej lub
nieskutecznej promocji zatrudnienia. To natomiast wpływa na utrzymującą się
wysoką liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. Niski stopień poczucia
bezpieczeństwa (co potwierdza wskaźnik przestępstw dla omawianego obszaru - 25
przestępstw/ tys. mieszkańców), a także brak oferty kulturalnej skierowanej do
różnorodnych grup wiekowych (brak kompleksowej oferty, mającej na celu
integrację pokoleń) również zaniżają poziom zadowolenia z życia na analizowanym
obszarze.
Uczestnicy wskazywali również na odmienne postrzeganie obszaru jego przez
mieszkańców oraz pozostałych Gdańszczan. W oczach mieszkańców Oruni
dzielnica, w której mieszkają to obszar swojski/ wiejski, położony blisko centrum, o
dużej powierzchni terenów zieleni, charakteryzujący się spokojem. Odmiennie zdanie
(według uczestników warsztatów) mają mieszkańcy innych gdańskich dzielnic. Przez
nich Orunia utożsamiana jest z negatywnymi zjawiskami społecznymi, biedą,
zanieczyszczeniami

oraz

złym

stanem

dróg.

Ponadto

uchodzi

za

obszar

niebezpieczny, przewrotnie nazywany „dzielnicą rogatek” (ze względu na brak
bezkolizyjnych przejazdów przez tory).
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Tabela 10. Negatywne zjawiska i braki - Orunia

NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
Przecięcie obszaru tranzytowymi trasami komunikacyjnymi.
Zanieczyszczanie miejsc publicznych (śmieci).
Brak uporządkowanych i zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

PRZESTRZENNE

Niewielka liczba zagospodarowanych terenów zieleni/ rekreacyjnych.
Dzikie wysypiska śmieci.
Przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez samochody poruszające się po
obszarze.
Duża liczba terenów niezagospodarowanych.
Niewykorzystanie położenia obszaru (niedopasowane rozkłady jazdy SKM).
Brak wygodnych przejść pieszych pomiędzy Orunią Dolną a Górną.
Niedopasowany do potrzeb mieszkańców rozkład komunikacji miejskiej
(częstotliwość i zróżnicowanie opcji).
Brak bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe.

INFRASTRUKTURALNE

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
Głośny sygnał dźwiękowy towarzyszący zamkniętym szlabanom (uciążliwe w
godzinach nocnych).
Niebezpieczne przejścia podziemne.
Zły stan techniczny budynków oraz zaniedbane elewacje.
Zły stan techniczny dróg i chodników.
Zły stan infrastruktury technicznej.
Brak małej architektury w przestrzeni publicznej.
Brak dostępnej dla mieszkańców informacji dotyczącej planowanych
inwestycji i rozwoju obszaru.
Brak zainteresowania obszarem ze strony deweloperów.

SPOŁECZNE

Występowanie negatywnych zjawisk społecznych.
Stygmatyzacja obszaru przez lokalizowanie w nim wielu lokali socjalnych
i komunalnych.
Gettoizacja obszaru/obszar o charakterze socjalnym (wzrastająca liczba
mieszkań socjalnych i interwencyjnych).
Brak miejsc do spędzania czasu wolnego przez młodzież.
Świadomościowy i społeczny podział mieszkańców związany z podziałem
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NEGATYWNE ZJAWISKA/ BRAKI
przestrzennym (Kanał Raduni, Trakt św. Wojciecha i tory kolejowe dzielą
mieszkańców, brak integracji lokalnej).
Dużo niezagospodarowanego czasu wolnego młodzieży i brak wzorców do
naśladowania.
Wysoki odsetek osób starszych (w tym osób samotnych, spędzających
większą część czasu wolnego w domu)
Wysoki odsetek osób bezrobotnych.
Wysoki odsetek
społecznej.

osób

niepełnosprawnych

korzystających

z

pomocy

Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej.
Nieskuteczna aktywizacja mieszkańców do podjęcia pracy oraz niski poziom
motywacji do zmiany swojej sytuacji materialnej i życiowej (korzystanie z
wielu programów pomocowych).
Niski stopień poczucia bezpieczeństwa.
Brak oferty kulturalnej dla osób w średnim wieku.
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
Mała różnorodność form spędzania wolnego czasu – niewielka liczba
wydarzeń kulturalnych, form aktywności w przestrzeni publicznej.
Postrzeganie obszaru jako nieatrakcyjnego przez część jego mieszkańców.
Brak perspektyw na poprawę warunków życia.
Zły wizerunek obszaru.
Wysoki odsetek przestępczości.
Niska zamożność części mieszkańców.
Duża liczba mieszkań, których właściciele mają zaległości w płatności
czynszu.
Niska aktywność mieszkańców dotycząca działań na rzecz obszaru. Brak
zaangażowania we wspólnie działania.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Wśród kierunków działań służących ograniczaniu zjawisk negatywnych w sferze
przestrzennej mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na inwentaryzację oraz ocenę
stanu technicznego pustostanów, a następnie zaadaptowanie ich na cele
społeczne oraz usługowe. Istotne jest również zadbanie o zieleń znajdującą się na
obszarze – jej uporządkowanie oraz zagospodarowanie (w tym wyposażenie w małą

S t r o n a | 197
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 Zarządem Transportu Miejskiego
odnośnie do dopasowania rozkładu jazdy komunikacji publicznej do potrzeb
mieszkańców. Wskazywano również na potrzebę stworzenia planu rozbudowy
komunikacji (samochodowej i rowerowej) obszaru z uwzględnieniem zmian
w układzie komunikacji pieszej. Zdaniem uczestników warsztatów obecne działania
podejmowane są dorywczo i niespójnie. Poprawa sieci połączeń oraz promowanie
walorów obszaru wpłynęłyby korzystnie na liczbę osób odwiedzających Orunię czy
spędzających w niej czas (np. na terenie Parku Oruńskiego).
W sferze działań infrastrukturalnych szczególny nacisk położono na stworzenie
bezkolizyjnych 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

miejscach

niedozwolonych, wydłuża się również czas oczekiwania na przejście oraz przejazd (w
tym karetek pogotowia czy innych służb). W zakresie infrastruktury wskazywano
również

na

konieczność

dostosowania

przestrzeni

publicznej

do

osób

niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami, remont dróg i chodników, a także
budynków w złym stanie technicznym. Zainstalowanie monitoringu 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.
Propozycje rozwiązań problemów ze sfery społecznej dotyczyły natomiast przede
wszystkim zmiany negatywnego wizerunku obszaru, a także zaangażowania
mieszkańców do działań na jego rzecz. Wskazywano na umieszczanie instytucji
pomocowych w różnych dzielnicach Gdańska (nie skupianie większości funkcji w
jednej), podobnie jak przydzielanie mieszkań socjalnych i interwencyjnych. Grupą
objętą działaniami powinna być również młodzież. Nadmiar niewykorzystanego i
niezorganizowanego czasu wolnego wpływa przede wszystkim na nasilanie się
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negatywnych

zjawisk

społecznych.

Postulowano

przede

wszystkim

za

zaangażowaniem młodzieży w działania na rzecz obszaru, poznanie ich potrzeb w
zakresie form spędzania czasu wolnego, a także wykorzystanie potencjału i rozwój
ich zainteresowań. Kilka głosów dotyczyło także zaangażowania emerytowanych
księży czy policjantów w działania na rzecz niniejszej grupy. Istotne jest promowanie
wśród mieszkańców analizowanego obszaru postawy prospołecznej (angażowanie
w

działalność

organizacji

pozarządowych,

popularyzowanie

różnych

form

aktywności społecznej i obywatelskiej), wzmacnianie poczucia przynależności do
obszaru

(tutaj

zwracano

uwagę

na

konsultowanie

z

mieszkańcami

zmian

dokonywanych w przestrzeni publicznej), jak również edukowanie w zakresie dbania
o wspólną przestrzeń. Zgłaszano także, 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 lub lokalnych liderów) oraz wykorzystywania ich
wiedzy i umiejętności (kooperacja działań międzypokoleniowych). Pojawił się także
pomysł

stworzenia

formalnej

struktury,

dającej

możliwość

wspólnej

pracy

mieszkańców na rzecz obszaru (włączenie w projekt przede wszystkim osób
bezrobotnych i wykluczonych). Pomysł na bazie spółdzielni socjalnej miałby składać
się z mieszkańców oraz jednostki administracyjnej, która formalnie mogłaby nią
zarządzać (za przykład podano Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). W zakresie
aktywizacji

osób

prowadzenie

zamieszkujących

zajęć

z

podstaw

dany

obszar

uznano,

przedsiębiorczości,

ale

że

istotne

byłoby

także

cykli

spotkań

motywacyjnych (zarówno dla młodzieży, jak i osób bezrobotnych). W przypadku
osób

długotrwale

bezrobotnych

znaczenie

ma

zaktywizowanie

grupy

do

dynamicznego poszukiwania pracy.
Tabela 11. Propozycje rozwiązania problemów - Orunia

PRZESTRZENNE

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Zinwentaryzowanie i ocenienie stanu technicznego pustostanów.
Wykorzystanie pustostanów na cele społeczne oraz usługowe.
Uporządkowanie terenów zieleni oraz ich zagospodarowanie.
Tworzenie nowych lub modernizacja już istniejących miejsc służących
wypoczynkowi, spotkaniom kulturalnym czy rekreacji.
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
Porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie dopasowania
rozkładu jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców (badanie
ruchu).
Zamontowanie progów zwalniających w celu ograniczenia prędkości na
poszczególnych ulicach.
Zwiększenie świadomości społecznej na temat utrzymywania porządku i
ładu na terenie obszaru (dzikie wysypiska, śmiecenie itd.).
Promowanie walorów obszaru (m.in. Parku Oruńskiego).
Stworzenie bezkolizyjnych przejazdów kolejowych
bezpiecznych tuneli i kładek dla pieszych.

i

wiaduktów

oraz

Dostosowanie przestrzeni publicznej do osób niepełnosprawnych, rodziców z
wózkami.

INFRASTRUKTURALNE

Zainstalowanie monitoringu w miejscach o wzmożonej przestępczości.
Wyremontowanie dróg i chodników.
Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru (ścieżki
rowerowe, renowacja parków itd.).
Doposażenie przestrzeni publicznych w małą architekturę.
Wyremontowanie budynków w złym stanie technicznym.
Zaadaptowanie budynku dawnej siedziby policji na cele społecznokulturalne (mediateka, przestrzeń do wspólnych działań).
Stworzenie spójnego planu rozbudowy komunikacji obszaru.
Stworzenie infrastruktury gastronomiczno-usługowej.
Stworzenie zachęt dla inwestorów i deweloperów do prowadzenia działań
na terenie obszaru.

SPOŁECZNE

Zrównoważone przydzielanie mieszkań socjalnych (rozmieszczanie rodzin w
różnych dzielnicach).
Zaangażowanie emerytowanych mieszkańców obszaru (policjantów, księży)
do działań z młodzieżą.
Zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz obszaru.
Wykorzystanie potencjału młodzieży oraz danie warunków do rozwoju
zainteresowań, pasji.
Zwiększenie świadomości społecznej i obywatelskiej, a także edukowanie w
zakresie dbania o wspólne dobro.
Promowanie postawy prospołecznej (angażowanie się w działalność
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PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
organizacji pozarządowych na rzecz obszaru, popularyzowanie różnych
form aktywności społecznej i obywatelskiej).
Wzmacnianie poczucia przynależności do obszaru (poprzez tworzenie
warunków do aktywności mieszkańców, konsultowanie pomysłów zmian w
przestrzeni publicznej).
Dopasowanie oferty kulturalnej do potrzeb mieszkańców (badanie potrzeb).
Rozszerzenie oferty kulturalnej dla osób w średnim wieku (np. o dancingi).
Aktywizowanie seniorów (np. poprzez księży lub lokalnych liderów) do
działań na rzecz lokalnej społeczności i całego obszaru.
Kooperowanie
działań
międzypokoleniowych
wzajemnych możliwości, wiedzy i zainteresowań).
Organizowanie
w
okolicznościowych.

przestrzeni

publicznej

większej

Stworzenie formalnej struktury dającej możliwość
mieszkańców na rzecz obszaru (MOPR + mieszkańcy).

(wykorzystywanie
liczby

imprez

wspólnej

pracy

Integrowanie osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością.
Prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości dla mieszkańców.
Aktywizowanie zawodowe mieszkańców pozostających przez dłuży okres
bez zatrudnienia.
Zapraszanie mieszkańców innych dzielnic do Oruni (wznowienie spacerów
po obszarze, organizowanie na tym terenie ogólnomiejskich wydarzeń
kulturalnych itd.).
Zorganizowanie cyklu spotkań motywacyjnych dla mieszkańców
(wzmocnienie wiary we własne możliwości, poprawę własnej sytuacji,
wpływu na życie).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

Podczas warsztatów uczestników poproszono również o wskazanie najważniejszych
problemów dotykających analizowany obszar. Mieszkańcy byli zgodni, że najbardziej
uciążliwe

są

stygmatyzacja

obszaru

oraz

zły

wizerunek,

a

także

bariery

komunikacyjne (tory kolejowe, ul. Trakt św. Wojciecha, Kanał Raduni) tworzące
fizyczny i świadomościowy podział lokalnej społeczności. Na poniższym rysunku
przedstawiono kilka alternatywnych rozwiązań mogących przyczynić się do
niwelowania wskazanych problemów.
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Rysunek 39. Najistotniejsze problemy obszaru - Orunia

stygmatyzacja

•Zrównoważone rozmieszczanie jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej w różnych dzielnicach Gdańska
•Zrównoważone przydzielanie mieszkań socjalnych i interwencyjnych
•Zapraszanie mieszkańców innych dzielnic do Oruni (organizacja
spacerów po obszarze i ogólnomiejskich wydarzeń kulturalnych)
•Aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz obszaru (poprawy jego
estetyki oraz złej opinii)

brak
bezkolizyjnych
przejazdów podział
mieszkańców
(fizyczny i
świadomościowy)

•Budowa bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe
•Budowa kładek naziemnych dla pieszych lub bezpiecznych tuneli
•Stworzenie bezpiecznych przejść przez ulicę Trakt św. Wojciecha
•Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców obszaru
•Stworzenie rynku warzywnego (rozwój przedsiębiorczości mieszkańców
oraz ich integracja)

zły stan tkanki
mieszkaniowej

młodzież z
brakiem wzorców

•Remont budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej
•Wymiana/ remont sieci infrastruktury

•Organizacja kursów i szkoleń ułatwiających osobom młodym wejście
na rynek pracy
•Pomoc w nauce (osiąganie wyższych wyników w szkole) oraz
przygotowanie do egzaminów na różnych szczeblach
edukacjiZaangażowanie młodzieży do działań na rzecz obszaru
•Poznanie potrzeb w zakresie form spędzania czasu wolnego i
dopasowanie oferty
•Zaangażowanie emerytowanych księży/ policjantów do działań na
rzecz młodzieży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zebranych podczas warsztatów.

WIZJA
POTENCJAŁ
Największym potencjałem analizowanego obszaru są według mieszkańców rozległe
tereny zieleni, które przy większej lub mniejszej interwencji mogłyby stać się
przestrzeniami imprez kulturalnych, ale także miejscem spotkań i lekcji plenerowych
(dla uczniów placówek oświatowych i Szkoły Muzycznej). Wskazywano również na
lokalizację obszaru: z jednej strony w bliskiej odległości od centrum Gdańska,
natomiast z drugiej związaną z krajobrazem Żuław.
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Istotne jest również tworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Gościnnej,
obudowanej dodatkowymi funkcjami usługowymi, w tym społecznymi (np.
mediateka w budynku dawnego ratusza). Zwracano uwagę również na coraz
silniejsze organizacje pozarządowe działające na rzecz obszaru.
W roku 2026 Orunia to obszar dający możliwość do rozwoju gospodarczego,
społeczno-kulturalnego

oraz

wykorzystujący

swoje

walory

lokalizacyjne.

Zintegrowana i aktywna społeczność lokalna chętnie spędza swój wolny czas na
zagospodarowanych oraz zadbanych terenach zieleni. Na tereny te chętnie
przyjeżdżają również mieszkańcy innych gdańskich dzielnic (są to dla nich miejsca
rekreacji i wypoczynku), a w godzinach przedpołudniowych odbywają się tam
plenerowe lekcje dla uczniów. Jest to również przestrzeń na lokalne wydarzenia
kulturalne (festyny, koncerty itd.). Warsztat kowalski (wizytówka Oruni) oraz pobliskie
gospodarstwa agroturystyczne są chętnie odwiedzane przez wycieczki szkolne, a
także osoby ceniące sobie spokój i wiejsko-miejskie otoczenie. Tkankę społeczną
obszaru tworzą zarówno aktywni seniorzy, rodziny z dziećmi, jak i młodzież z
aspiracjami i planami na przyszłość.
Obszar uważany jest za zadbany, atrakcyjny i przyjazny. Najbardziej widoczną
zmianą jest odnowienie zabudowy, wyposażenie jej w niezbędną infrastrukturę, a
także stworzenie dogodnej komunikacji (pieszej, rowerowej i drogowej). Równe
chodniki i obniżone krawężniki nie tworzą już barier dla osób niepełnosprawnych,
starszych oraz rodziców w wózkami. Przyciągnięcie inwestorów i deweloperów
otworzyło na analizowanym terenie rynek mieszkaniowy oraz możliwości do
prowadzenia działalności gospodarczej. Zwiększyła się także liczba lokali usługowych
i

gastronomicznych,

zaspokajających

potrzeby

mieszkańców

oraz

osób

odwiedzających Orunię. Utworzenie bezkolizyjnych przejazdów oraz przejść przez
tory znacznie poprawiło komfort życia lokalnej społeczności.
Każdy z mieszkańców znajdzie na Oruni miejsce dla siebie. Wielość działań
prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności pozwala w sposób aktywny spędzić
czas wolny, a także jak również rozwijać własne zainteresowania. Poprawa
bezpieczeństwa na obszarze, a także spadek bezrobocia i aktywizacja mieszkańców
znacząco poprawiły jego wizerunek. Orunia stała się wizytówką Gdańska,
zachęcającą przejezdnych do odwiedzenia miasta.
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Rysunek 40. Skojarzenia mieszkańców związane z Orunią - wizerunek za 10 lat

estetyczny
obszar

miejsce do
życia

tereny zieleni

Orunia
zintegrowana
i aktywna
lokalna
społeczność

bezpieczny
obszar

obszar
przyjazny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów warsztatowych.

KONCEPCJE PROJEKTÓW
Poniżej przedstawione zostały propozycje projektów zgłaszanych przez uczestników.
Projekty

zaznaczone

kolorem

pomarańczowym

to

propozycje

działań

infrastrukturalnych (montaż oświetlenia, małej architektury, utworzenie skrótów
komunikacyjnych

itd.),

kolorem

zielonym

oznakowano

natomiast

projekty

przestrzenne, związane z rekreacją i czasem wolnym (ścieżki rekreacyjne, tereny do
rekreacji, punkty widokowe itd.), a niebieskim działania na rzecz lokalnej
społeczności (stworzenie domu sąsiedzkiego czy klubu seniora, adaptacja budynku
na cele kulturalne itd.).
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW
Rysunek 41. Propozycje projektów-Orunia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów warsztatowych.
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1) Adaptacja dawnego komisariatu policji przy ulicy Gościnnej 1
2) Rejon ulicy Gościnnej jako centrum życia lokalnego
3) Stworzenie pieszych ciągów komunikacyjnych (pomiędzy ul. Junacką a ul.
Gościnną oraz pomiędzy ul. Junacką a ul. Trakt Św. Wojciecha)
4) Zagospodarowanie małego parku oraz okolic (tył Hotelu Zatoka)
5) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół pawilonów przy ul.
Związkowej
6) Stworzenie

kompleksu

rekreacyjno-kulturalnego

(Stacja

Orunia

i

Park

Schopenhauera) oraz wykorzystanie go na cele kulturalne
7) Zmiana nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową oraz wymiana chodników
(ul. Głucha)
8) Remont drogi i chodników: ul. Równa i ul. Rejtana
9) Adaptacja budynku bursy AMW na lokale usługowo-gastronomiczne
10) Doposażenie Parku Oruńskiego (toalety, punkt gastronomiczny, budowa
parkingu, punkt widokowy, stok narciarski)
11) Poprawa elewacji kamienic przy trakcie św. Wojciecha
12) Stworzenie miejsca dla młodzieży (teren w okolicy Domu Sąsiedzkiego)
13) Plac zabaw
14) Adaptacja pustych przestrzeni (pod inwestycje)
15) Buda klubu fitness, siłowni
x – bezkolizyjne przejazdy i przejścia przez tory kolejowe
Charakterystyka projektów:
1) Adaptacja dawnego Ratusza Oruni przy ulicy Gościnnej 1
Uczestnicy warsztatów byli zgodni, że dawny Ratusz Oruni powinien służyć lokalnej
społeczności. Poza planowaną mediateką można wolną przestrzeń (budynek ma
trzy kondygnacje: parter, pierwsze piętro oraz poddasze) wykorzystać również na
inne cele. Pojawiające się głosy wskazywały przede wszystkim na stworzenie w tym
miejscu przestrzeni do spotkań, zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Ponadto
adaptacja budynku (ze względu na większą przestrzeń do wykorzystania) mogłaby
poszerzać ofertę istniejącego już na Oruni Domu Sąsiedzkiego. Wówczas w budynku
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mogłyby odbywać się lokalne imprezy i wydarzenia kulturalne. Schemat poniżej
przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

aktywizacja i
integracja
mieszkańców

poszerzenie
oferty
kulturalnej

rozszerzenie
możliwosci
spędzania
czasu wolnego

2) Rejon ulicy Gościnnej jako centrum życia lokalnego
Okolice ulicy Gościnnej stanowią swoiste centrum Oruni (zarówno przestrzenne, jak i
społeczne). Z tego względu, zdaniem mieszkańców, na tym terenie powinien
powstać rynek kwiatowo-warzywny i niewielkie lokale usługowo-gastronomiczne
(bistro), które ożywiłyby przestrzeń. Uczestnicy warsztatów uznali, że rynek mógłby
pełnić również rolę integrującą (sprzedaż warzyw, owoców i kwiatów, pomoc w
kwestiach pielęgnacyjnych roślin itd.), równocześnie wspierając przedsiębiorczość
mieszkańców. W ramach niniejszego projektu mieszkańcy uznali, że istotne jest także
odnowienie zniszczonych murów. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

integracja
mieszkańców

ożywienie
obszaru

rozwój lokalnej
przedsiębiorcz
ości
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3) Stworzenie pieszych ciągów komunikacyjnych (pomiędzy ul. Junacką a ul.
Gościnną oraz pomiędzy ul. Junacką a ul. Trakt Św. Wojciecha)
Mieszkańcy warsztatów uznali, że do sprawnego przemieszczania się po Oruni istotne
będzie stworzenie dodatkowych ciągów komunikacyjnych. Jedną z propozycji jest
stworzenie przejścia pomiędzy ulicą Junacką a Gościnną (w okolicy Kuźnia Cafe)
oraz Junacką a Traktem św. Wojciecha (okolica Hotelu Zatoka). Schemat poniżej
przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

usprawnienie
komunikacji w
obrębie Oruni

4) Zagospodarowanie „małego parku” oraz okolic (tył Hotelu Zatoka)
Podczas warsztatów pojawiły się również koncepcje dotyczące zagospodarowania
„małego parku” znajdującego się pomiędzy ulicami Związkową a Junacką oraz
terenów okolicznych po przeciwnej stronie ulicy Junackiej (za Hotelem Zatoka).
Uznano, że istotne będzie uporządkowanie terenu, wyposażenie go w małą
architekturę (ławki, kosze na śmieci) oraz przekształcenie go na miejsce do rekreacji.
Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

integracja i
aktywizacji
mieszkańców

stworzenie
miejsca do
spotkań

zwiększenie
liczby miejsc
do rekreacji
dla
mieszkańców
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5) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół pawilonów przy ul.
Związkowej
Uczestnicy warsztatów zgodnie uznali, że jednym z działań powinno być
uporządkowanie

terenu

wokół

pawilonów

przy

ulicy

Związkowej,

a

także

zagospodarowanie go. W tym kontekście nie pojawiły się konkretne propozycje,
poza wyposażeniem miejsca w małą architekturę oraz poprawieniem jego ogólnej
estetyki. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

poprawa
estetyki
obszaru

6) Stworzenie

kompleksu

rekreacyjno-kulturalnego

(Stacja

Orunia

i Park

Schopenhauera) oraz wykorzystanie go na cele kulturalne
Mieszkańcy uznali, że Park Schopenhauera (położony pomiędzy Traktem św.
Wojciecha, przystankiem kolejowym Gdańsk Orunia, a ul. Dworcową od południa),
powinien tworzyć z przylegającym do niego Dworkiem Artura, w którym mieści się
Stacja Orunia, jeden kompleks. Renowacja parku, wyposażenie go w małą
architekturę i przywrócenie mu dawnej świetności pozwoliłyby na jego użyteczne
wykorzystanie do celów społecznych. Jednocześnie Gdański Archipelag Kultury
mógłby poszerzyć swoją dotychczasową działalność o wydarzenia organizowane w
przestrzeni

publicznej

(na

terenie

przewidywane rezultaty projektu.

parku).

Schemat

poniżej

przedstawia
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poszerzenie
oferty
kulturalnej dla
mieszkańców
obszaru

zwiększenie
liczby miejsc
do rekreacji

przyciągnięcie
innych
Gdańszczan
do
odwiedzenia
Oruni

7) Zmiana nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową oraz wymiana chodników
(ul. Głucha)
8) Remont drogi i chodników: ul. Równa i ul. Rejtana
Projekty 7 i 8 dotyczą kwestii infrastrukturalnych, związanych z remontem dróg i
chodników ulic Głuchej oraz Równej (zmiana nawierzchni, położenie chodników
itd.). Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektów.

zwiększenie
komfortu
przemieszcza
nia się w
obrębie
obszaru

poprawa
bezpieczeńst
wa wszystkich
uczestników
ruchu

9) Adaptacja budynku hotelu-bursy AMW na lokale usługowo-gastronomiczne
Mieszkańcy uznali również, że mieszczący się przy ulicy Trakt św. Wojciecha 113
budynek pełniący dotychczas funkcję hotelu-bursy Agencji Mienia Wojskowego
mógłby zostać zaadaptowany pod lokale usługowo-gastronomiczne (kawiarenki,
restauracje, bistro itd.). Podczas warsztatów mieszkańcy zaproponowali także
stworzenie baru mlecznego prowadzonego przez lokalną społeczność (w tym
włączanie w działalność osoby bezrobotne i młodzież). Niniejszy budynek mógłby
zatem pełnić funkcję społeczną, jednak poza przypisaniem mu nowej funkcji istotne
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jest jego wyremontowanie. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty
projektu.

integracja i
aktywizacja
mieszkańców

zaktywizowani
e osób
bezrobotnych

wzrost
przedsiębiorcz
ości
mieszkańców
(w przypadku
utworzenia
baru
mlecznego)

10) Doposażenie Parku Oruńskiego (toalety, punkt gastronomiczny, budowa
parkingu, punkt widokowy, stok narciarski)
W przypadku Parku Oruńskiego uczestnicy warsztatów uznali, ze istotne byłoby
doposażenie go o kilka niezbędnych elementów. Przede wszystkim zwracano uwagę
na fakt, że na terenie tym brakuje toalet oraz punktu gastronomicznego, a także
parkingu, który umożliwiłaby odwiedzanie parku również przez mieszkańców innych
dzielnic Gdańska. Ponadto zaproponowano stworzenie punktu widokowego (na
podobieństwo gdańskiego Pachołka), a także małego stoku narciarskiego. Schemat
poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
atrakcyjności
parku

zwiększenie
komfortu
rekreacji na
terenie parku

zwiększenie
dostepności
parku (parking)

11) Poprawa elewacji kamienic przy ul. Trakt św. Wojciecha
Uczestnicy warsztatów uznali, że poprawa elewacji kamienic przy ul. Trakt św.
Wojciecha poprawiłaby estetykę obszaru oraz jego wizerunek. Poza przywróceniem
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pierwotnego stanu znaczenie ma również eliminowanie zagrożeń związanych ze
stanem technicznym budynków. Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

poprawa
estetyki
obszaru

poprawa stanu
technicznego
budynków (a
jednocześnie
bezpieczeństw
a)

stworzenie
dogodnych
warunków do
życia
mieszkanców
kamienic

12) Miejsce spotkań dla młodzieży (teren w okolicy Domu Sąsiedzkiego)
Rozmowa dotycząca młodzieży ujawniła, że grupa ta nie ma własnego miejsca
spotkań plenerowych na terenie obszaru i z tego względu mieszkańcy uznali, że
istotne jest wydzielenie owej przestrzeni (obecnie osoby młode przemieszczają się po
obszarze lub przesiadują w miejscach do tego nieprzystosowanych np. plac zabaw).
Zaproponowano niezagospodarowany teren zieleni w okolicy Domu Sąsiedzkiego.
Jak wskazano, miejsce to młodzież powinna stworzyć sobie sama (zaproponowano
uporządkowanie terenu oraz postawienie zadaszonej wiaty). Istotne jest zatem
zachęcenie osób młodych do aktywnego działania oraz udostępnienie im narzędzi
pozwalających na kreatywne stworzenie własnego miejsca (np. palet lub innego
tworzywa na wykonanie wiaty). Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

zwiększenie
poczucia
przynależności
osób młodych
do obszaru

zwiększenie
szacunku
wobec własnej
pracy

stworzenie
miejsca na
spotkania
towarzyskie
młodzieży
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13) Plac zabaw (teren „małego parku”)
Zdaniem uczestników warsztatów uporządkowanie i zagospodarowanie „małego
parku” (projekt nr 4) mogłoby zostać rozszerzone o wyposażenie go (bliżej ulicy
Związkowej) o plac zabaw dla dzieci oraz miejsce dla młodzieży (np. postawienie
wiaty wskazywanej w projekcie 13). Schemat poniżej przedstawia przewidywane
rezultaty projektu.

zwiększenie
liczby miejsc
zabaw dla
dzieci

stworzenie
miejsca dla
młodzieży

stworzenie
miejsca do
rekreacji dla
wszystkich grup
wiekowych

14) Adaptacja pustych przestrzeni (pod inwestycje)
Mieszkańcy wskazali również kilka pustych przestrzeni przy Trakcie św. Wojciecha,
które ich zdaniem można przygotować pod inwestycje mieszkaniowe. Zachęcenie
deweloperów do lokowania inwestycji na tym terenie miałoby pozytywne
oddziaływanie na cały obszar. Uczestnicy wskazywali, iż brakuje na terenie Oruni
budynków mieszkalnych, które przyciągnęłyby nowych mieszkańców. Schemat
poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

wzrost
atrakcyjności
obszaru

napływ
ludności z
innych
dzielnic
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15) Budowa klubu fitness, siłowni
Dla projektu nr 16 nie podano konkretnego miejsca, jednak mieszkańcy byli zgodni,
że powinno to być blisko centrum obszaru (ulica Gościnna). Uczestnicy uznali, że na
terenie Oruni brakuje lokalnego klubu fitness (z zajęciami dla wszystkich grup
wiekowych) oraz siłowni (wewnętrznej). Projekt wpłynąłby nie tylko na aktywizację
mieszkańców, ale również zwiększenie możliwości aktywnego spędzenia czasu na
terenie obszaru. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty projektu.

zwiększenie
możliwości
spędzania
czasu wolnego
na terenie
obszaru

zwiększenie
dostępności
miejsc
aktywnego
spędzania
czasu wolnego

x - bezkolizyjne przejazdy i przejścia przez tory
Na mapie „x” zaznaczono również miejsca, w których, zdaniem mieszkańców,
powinny powstać bezkolizyjne przejazdy i przejścia przez tory. Problem braku owych
przejazdów tworzy barierę uniemożliwiającą szybkie przedostanie się z jednej strony
torów kolejowych na drugą. Skutkuje to przechodzeniem mieszkańców w miejscach
niedozwolonych, długim wstrzymywanie ruchu oraz uniemożliwianiem przejazdu
karetkom czy innym służbom. Schemat poniżej przedstawia przewidywane rezultaty
projektu.

poprawa
bezpieczeństw
a ruchu

usprawnienie
organizacji
ruchu w
obszarze

przyspieszenie
czasu
przejazdu
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OSZACOWANIE WARTOŚCI PROJEKTÓW
METODOLOGIA
Jednym z efektów warsztatów przeprowadzonych na obszarze Oruni było wskazanie
kilkunastu działań rewitalizacyjnych mających, zdaniem mieszkańców, wpłynąć na
poprawę sytuacji w obszarze określonym w wyniku delimitacji. Wskazane działania są
jedynie bardzo ogólnymi zapisami idei oraz pomysłów, nie mają zatem charakteru
konkretnych projektów.
Oszacowanie kosztów realizacji tych pomysłów może być przeprowadzone również
tylko na poziomie bardzo ogólnym, a w związku z tym ma charakter jedynie
orientacyjny i może zasadniczo różnić się od kosztorysu wykonawczego, który
powinien być sporządzony dla każdego projektu. Nie wszystkie przedstawione
pomysły można oszacować kosztowo ze względu na zbyt mały zakres informacji lub
też wykluczające się koncepcje dotyczące rewitalizacji poszczególnych obszarów.
W celu oszacowania kosztów przyjęto podstawowe założenia:
1. uregulowany jest problem własności gruntów i budynków, na których
realizowane mają być proponowane działania i są one dostępne lub będą
dostępne dla realizacji projektów;
2. uchwalony jest, lub w najbliższym czasie będzie uchwalony, miejscowy plan
zagospodarowania

przestrzennego

odpowiadający

postulowanym

działaniom;
3. pominięto oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji lub utrzymania
obiektów;
4. pominięto

oszacowanie

kosztów

opracowania

ekspertyz,

projektów

i

dokumentów budowlanych, wynoszących średnio około 10% wartości
inwestycji;
5. pominięto oszacowanie kosztów kierownika budowy, nadzoru budowlanego,
koszty finansowe, itp., wynoszących średnio do 5% wartości inwestycji;
6. pominięto wycenę projektów mających charakter komercyjny, które mogą
być realizowane przez podmioty gospodarcze, w tym podmioty ekonomii
społecznej;

S t r o n a | 215
7. pominięto koszty wykonania jakichkolwiek ocen oddziaływania na środowiska
i kompensat środowiskowych, jeżeli gdziekolwiek okażą się one niezbędne;
8. podane ceny są cenami netto.

Przy tych założeniach, w celu oszacowania kosztów, posłużono się dwiema
metodami:
1. Metodą szacowania kosztów inwestycji za pomocą dokonanego pomiaru
(przedmiaru) wielkości zadania. Wielkość zadania wyliczono, posługując się
Interaktywnym

Planem

Miasta

Gdańska

(http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#) i stosując koszty podane w
„cenniku miejskim” (http://www.gdansk.pl/cennik), a w razie ich braku
cennikiem innych miast (Wrocław). W niektórych przypadkach zastosowano
ceny

podane

w

cenniku

usług

budowlanych

(http://www.dobrebudowanie.pl/cennik-uslug-budowlanych.html) lub ceny
stosowane przez SEKOCENBUD (http://www.sekocenbud.pl/home/serwis/).
2. Metodą benchmarkingu - porównując koszt postulowanych działań z wyceną
podobnych działań dokonaną dla potrzeb wniosków zgłaszanych do budżetu
obywatelskiego w Gdańsku (https://gdansk.zetwibo.pl/projekty), lub w innych
miastach.

WYCENA PROJEKTÓW
1) Adaptacja na potrzeby społeczne dawnego Ratusza Oruni przy ulicy
Gościnnej 1. Projekt dotyczył remontu budynku oraz adaptacji znajdujących
się tam pomieszczeń na miejsce spotkań dorosłych i młodzieży. Jest też
oczywiste, że dodatkowo należy przewidzieć wyposażenie takiego obiektu w
niezbędny sprzęt (na co nie wskazywali uczestnicy warsztatów).
Koszt remontu i adaptacji wnętrza budynku i jego wyposażenia dla potrzeb
lokalnego środowiska wynosić będzie około 250 000 – 400 000 zł, na co
składają się:
a. 200 000 - 300 000 zł – remont budynku wewnątrz, polegający na
wykonaniu nowych tynków, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu
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nowych posadzek, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i remoncie
instalacji sanitarnej, malowaniu;
b. 50 000 – 100 000 zł - wyposażenie w sprzęt komputerowy, sprzęt
audiowizualny, krzesła, stoły, biurka, szafy biurowe, inny drobny sprzęt
biurowy.
Jeżeli remont budynku dotyczyć ma również elewacji zewnętrznej, koszty
należałoby zwiększyć o ok 25 zł za każdy m2 elewacji. Praca na zewnątrz
elewacji miałyby polegać na:


ich oczyszczeniu;



zwalczeniu grzyba;



impregnacji;



uzupełnieniu ubytków;



malowaniu.

2) Rejon ulicy Gościnnej jako centrum życia lokalnego. Uczestnicy warsztatów
postulowali utworzenie w okolicach tej ulicy rynku kwiatowo- warzywnego
wraz z punktami małej gastronomii. Na rynku mogłyby być sprzedawane
warzywa i owoce, uznano też, że istotne jest odnowienie zniszczonych murów.
Przedstawione propozycje, oprócz odnowienia murów, mają charakter
komercyjny i mogą być zrealizowane przez sektor gospodarczy, przy wsparciu
władz miasta i mieszkańców. Przy okazji realizacji przedsięwzięć komercyjnych
można zrealizować odnowienie zniszczonej małej architektury.
Minimalny koszt przygotowania około 200 m2 placu pod rynek wyniósłby około
150 000 zł, w tym na:
a. 100 000 zł. – koszt przygotowania terenu pod rynek;
b. 50 000 zł – koszt postawienia 5 straganów.

3) Stworzenie połączeń pomiędzy ulicami Junacką i Gościnną oraz Junacką a
Traktem św. Wojciecha. Z propozycji mieszkańców wynika konieczność
zbudowania dwóch przejść podziemnych lub napowietrznych ułatwiających
komunikację pomiędzy różnymi częściami wskazanego obszaru.
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Koszt budowy jednego podziemnego przejścia dla pieszych i rowerów na
podstawie dotychczas realizowanych w kraju tego typu projektów wycenić
można na około 6 000 000 zł.

4) Zagospodarowanie „małego parku” (pomiędzy ulicami Związkową i Junacką)
oraz okolic. Istotne będzie uporządkowanie terenu, wyposażenie go w
elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz stworzenie z niego
miejsca do rekreacji.
Na

podstawie

elementów

cennika

miejskiego

wyposażenia

koszt jednostkowy poszczególnych

składającego

się

na

postulowane

zagospodarowanie terenu wynosi:
c. 1 046 zł - koszt postawienia jednej ławki z oparciem;
d. 1 282 zł/10m2 – koszt obsadzenia i pielęgnacji kwietnika;
e. 473 zł – koszt posadzenia drzew z pielęgnacją (roczną);
f.

12 zł – koszt posadzenia krzewu z roczną pielęgnacją;

g. 62 zł/10m2 – koszt urządzenia trawnika;
h. 566 zł/10m2 – koszt posadzenia żywopłotu z roczną pielęgnacją.
i.

18 000 zł – koszt postawienia solarnej lampy parkowej (latarnia parkowa
z kablem i zasilaniem klasycznym – 7 000 zł);

j.

1600 zł - zakup i montaż kosza na śmieci;

k. 60 000 zł – urządzenie siłowni zewnętrznej do rekreacji.
Koszt takiego zagospodarowania zależy od powierzchni objętej projektem
oraz od koncepcji zagęszczenia małej architektury. W przybliżeniu koszt
zagospodarowania wskazanego terenu zgodnie z postulatami oszacować
można na 200 000 – 300 000 zł.

5) Uporządkowanie

i

zagospodarowanie

terenu

wokół

pawilonów

(ul

Związkowa) Projekt dotyczy wyposażenia miejsca w małą architekturę oraz
poprawienie jego ogólnej estetyki (wymiana nawierzchni placu). Plac ma
około 1 200 m2 powierzchni.
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Wydatki niezbędne do zrealizowania projektu wynosić mogą minimum około
327 230 zł, z tego:
1. 300 000 zł – koszt wymiany nawierzchni placu (250 zł na 1 m2 powierzchni);
2. koszt wyposażenia w małą architekturę – 27 230 zł.
a. 5 230 zł – koszt postawienia 5 ławek;
b. 8 000 zł – koszt postawienia 5 koszy na śmieci;
c. 14 000 zł – koszt postawienia 2 lamp.
6) Renowacja Parku Schopenhauera. Oprócz wyposażenia parku w elementy
małej architektury i umożliwienie wykorzystania go na cele kulturalne
mieszkańcy nie podali innych zadań w tym zakresie.
Zgodnie z otrzymaną z UM informacją realizacja tego projektu kosztować ma
ponad 2,8 mln zł. Natomiast w Bazie Projektów Inwestycyjnych Miasta
Gdańska oszacowano koszt rewitalizacji Parku na kwotę 4 mln zł19.

7. Zmiana nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową oraz wymiana chodników
na ul. Głuchej. Ulica ta ma około 340 m długości. Jeżeli przyjąć, że wymiana
nawierzchni nastąpić ma na całej długości, to koszty tej operacji oszacować
można na kwotę:
- 600 000 zł – wymiana nawierzchni drogowej (2400 m2 nawierzchni x 250 zł;
- 173 400 zł – wymiana 680 mb chodnika (dwie strony x 25 500 zł/100 mb)
- 773 000 – 800 000 zł – szacowany koszt realizacji projektu.
Szacunek nie obejmuje ewentualnych kosztów remontu innej znajdującej się
w ciągu ulicy infrastruktury komunalnej.

8. Remont drogi i chodników na ul. Równej i ul. Rejtana. Ulica Równa ma około
800 m długości i około 4500 m2 powierzchni. Gdyby projekt dotyczył całego
odcinka, koszty projektu wynosiłyby około
- 1 125 000 zł - wymiana nawierzchni drogowej;
- 204 000 zł – wymiana chodnika po jednej stronie jezdni;
Uchwala nr XLIX 1077 14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska [www.gdansk.pl].
19
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- 1 329 000 zł – 1 500 000 zł– szacowany koszt realizacji.
Szacunek nie obejmuje ewentualnych kosztów remontu innej znajdującej się
w ciągu ulicy infrastruktury komunalnej.
Wymiana nawierzchni i chodników na ulicy Rejtana. Ulica ta ma około 220 m
długości. Ze względu na to, że ulica przedzielona jest na dwie części przez tory
kolejowe, powierzchnia nawierzchni drogowej i chodników, które należy
wymienić będzie mniejsza.
Szacunkowy koszt realizacji przedstawionego pomysłu byłby następujący:


137 500 – koszt nowej nawierzchni asfaltowej;



76 500 – koszt wymiany chodnika (około 300 mb);



214 000 – 250 000zł – szacunkowy koszt realizacji całego projektu.

Szacunek nie obejmuje ewentualnych kosztów remontu innej znajdującej się w
ciągu ulicy infrastruktury komunalnej.

9. Adaptacja budynku hotelu bursy AMW na lokale usługowo-gastronomiczne
(zmiana elewacji i adaptacja pod lokale). Budynek przy ulicy Trakt św.
Wojciecha 113, pełniący dotychczas funkcję hotelu-bursy Agencji Mienia
Wojskowego,

mógłby

zostać

zaadaptowany

pod

lokale

usługowo-

gastronomiczne, w tym też bar mleczny prowadzony przez mieszkańców
(podmiot ekonomii społecznej).
Budynek ma 888 m2 powierzchni użytkowej i zlokalizowany jest na działce o
obszarze 0,094 ha. AMW wystawiła obiekt na sprzedaż z ceną wywoławczą
1,9 mln zł. Przetarg ma odbyć się w dniu 12.08.2016 r.
Przedstawiona koncepcja dotyczy komercyjnego wykorzystania budynku po
jego

wcześniejszej

adaptacji.

Dostosowanie

obiektu

do

postulowanej

działalności, wraz z renowacją na zewnątrz (oczyszczenie, odgrzybianie,
impregnacja, itp.) oszacować można na około 1 000 000 – 1 500 000 zł (1000 zł
za m²).
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10. Doposażenie Parku Oruńskiego. Doposażenie o kilka elementów, takich jak
toalety, punkt gastronomiczny parking, punkt widokowy, mały stok narciarski.
Nie

jest

celowe

dokonywanie

wyceny

tych

pomysłów,

ponieważ

rewaloryzacja parku zapisana jest w Strategii Miasta Gdańska i kolejne jej
etapy są realizowane.
Zgodnie z planami całość prac przewiduje:


adaptację budynku dawnej wozowni



wykonanie amfiteatru



wykonanie altany



wykonanie kładki dla pieszych



wykonanie mostku na ciągu pieszo - jezdnym



wykonanie mostków wschodniego i zachodniego na ciągach dla
pieszych



wykonanie pomostów widokowych na stawie



wykonanie elementów małej architektury – bram i ogrodzeń, murków
kamiennych, schodów, ławek i koszy na śmieci



wykonanie fontanny



wykonanie placu zabaw



wykonanie dróg dojazdowych



wykonanie ścieżek parkowych



oświetlenie wraz z zasilaniem



monitoring



uzbrojenie terenu – sieci wodno-kanalizacyjne



zieleń

Koszt planowanej rewaloryzacji całego Parku Oruńskiego szacowany jest na
ok.

12,5

mln

zł

(http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/rewitalizacja-parku-

orunskiego-w-gdansku-amfiteatr-pomosty,2426929,artgal,t,id,tm.html).

11. Remont elewacji kamienic przy ul. Trakt św. Wojciecha. Wskazany odcinek na
Trakcie Św. Wojciecha ma długości ok 270 m. Brakuje dokumentów
określających powierzchnię elewacji, jaka ma być poddana remontowi, stan
faktyczny elewacji i zakres niezbędnych prac renowacyjnych.
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Jeżeli remont elewacji polegać miałby na:


ich oczyszczeniu;



zwalczeniu grzyba;



impregnacji;



malowaniu,

to koszt prac remontowych wynosiłby 12 – 15 zł za 1 m2 elewacji

12. Uporządkowanie i adaptacja terenu w okolicy Domu Sąsiedzkiego (ul.
Gościnna) na miejsce spotkań dla młodzieży.
Ze względu na to, że wskazany projekt zlokalizowany jest w okolicach ul.
Gościnnej mógłby stanowić element działań opisanych w punkcie 1 lub 2.
Koszt postulowanej jednej wiaty nie powinien przekroczyć 10 000 zł.

13. Plac zabaw oraz miejsce dla młodzieży na terenie „małego parku”. Pomysł
ten stanowi rozszerzenie projektu przedstawionego w punkcie 4 o plac zabaw
dla dzieci oraz o wiatę dla młodzieży (punkt 12).
Zgodnie z cennikiem miejskim szacunkowy koszt wynosiłby ok. 110 000 z ł:


urządzenia placu zabaw dla dzieci to około 100 000 zł.



wiaty to około 10 000 zł.

14. Przygotowanie przestrzeni pod inwestycje i zachęcenie developerów do
inwestowania

na

terenie

obszaru.

Prowadzenie

tego

typu

działań

wymagałoby opracowania szczegółowego programu dla konkretnych
obszarów przeznaczonych do rozwoju.
Z wykonanych wyliczeń wynika, że cztery wskazane obszary przy Trakcie Św.
Wojciecha mają razem ok 0,9 ha powierzchni, przy czym największy ma około
0,56 ha. Są to wąskie kawałki o szerokości maksymalnej do 30 m.
Nieruchomości położone pomiędzy Kanałem Raduni a Traktem są terenem
płaskim,

niezabudowanym

i

pozbawionym

zieleni,

z

dostępem

do
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infrastruktury miejskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny te
przeznaczono na zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą.
Nie wydaje się, aby wskazane tereny w obecnym kształcie wymagały
specjalnego przygotowania pod inwestycje. Odrębnym problemem jest
zainteresowanie nimi potencjalnych inwestorów. W tym celu należałoby
przygotować ofertę inwestycyjną i promować tereny poprzez dostępne
media. Koszt przygotowania oferty inwestycyjnej wraz z promocją oszacować
można na 25 000 do 50 000 zł dla wszystkich wskazanych działek razem.

15. Potrzeba realizacji klubu fitness i siłowni. Propozycja ta może być połączona z
adaptacją pomieszczeń po byłej komendzie policji i powinna być traktowana
jako przedsięwzięcie biznesowe. Koszt wyposażenia takiego klubu fitness
zależy od dysponowanych pomieszczeń i zakupionego wyposażenia.
Szacuje się, że koszt wyposażenia w przyzwoitym standardzie wynosić może od
200 000 do 300 000 zł.

16. Przejścia i przejazdy przez tory kolejowe. Mieszkańcy wskazali na potrzebę
usprawnienia

komunikacji poprzez

budowę

dwóch

nowych przejść i

przejazdów pod torami kolejowymi. Problem ten został częściowo omówiony
wyżej w punkcie 3. Gdyby przejazdy te obejmowały również ruch
samochodowy, to każdy z takich przejazdów wraz z odpowiednią siecią
dojazdową kosztowałby około 25 000 000 – 30 000 000 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy Unii
Europejskiej są środki Regionalnych Programów Operacyjnych (Europejski Fundusz
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Natomiast dodatkowym,
komplementarnym źródłem ich współfinansowania są środki Krajowych Programów
Operacyjnych. Ponadto źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych
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mogą

być

środki

budżetu

państwa

oraz

budżetów

jednostek

samorządu

terytorialnego, a także pozostałe, np. prywatne.
Na poniższym schemacie przedstawiono powiązanie projektów rewitalizacyjnych z
rodzajem priorytetowych inwestycji.
Rysunek 42. Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajem priorytetowych inwestycji

Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Źródła

finansowania

projektów

w

ramach

programu

rewitalizacji

Oruni

przedstawiono w podziale na główne działania:
1) Projekty

społeczne

(związane

z

doradztwem

zawodowym,

integracją

społeczności itd.):
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałania 6.1.1., 6.1.2. oraz 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2) Remont budynków:
o

Regionalny

Program

(poddziałanie 8.1.1.)

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego
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o

Budżet Miasta Gdańska

3) Remont dróg i chodników oraz wykonanie oświetlenia:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Budżet Miasta Gdańska

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4) Parki, miejsca zielone i miejsca wspólne, sport:
o

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Pomorskiego

(poddziałanie 8.1.1.)
o

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o

Budżet Miasta Gdańska

o

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5) Działania związane z kulturą, warsztaty tematyczne:
o

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

o

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

o

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

o

Program „Dziedzictwo Kulturowe” i „Rozwój Infrastruktury Kultury”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

o

Budżet Miasta Gdańska

6) System promocji:
o

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

o

Budżet Miasta Gdańska
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POTENCJALNI REALIZATORZY PROJEKTÓW
Na poniższym rysunku przedstawiono potencjalnych realizatorów projektów w
ramach procesu rewitalizacji obszaru Oruni.
Rysunek 43. Potencjalni realizatorzy projektów - Orunia

Gdańska
Fundacja
Innowacji
Społecznych

Fundacja
Innowacji
Społecznej

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych
"Orunia"

Rzymskokatolick
a Parafia św.
Jana Bosko

Rzymskokatolick
a Parafia św.
ignacego Loyoli

Środowiskowy
Dom
Samopomocy
"Nowiny"

Gdańska
Fundacja Kultury
Chrześcijańskiej
im. św. Brata
Alberta

Państwowa
Szkoła Muzyczna
I stopnia

Szkoła
Podstawowa nr
16 im.
Władysława
Broniewskiego

Gimnazjum nr 10

Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego Nr
2

Niepubliczne
Przedszkole
"Krasnal"

Przedszkole nr 9
"Pod Bukami"

Przedszkole nr 71

Przedszkole nr 11

Wspólnoty
mieszkaniowe

Prywatni
właściciele
nieruchomości

Rada dzielnicy

Lokalni
przedsiębiorcy

Lokalni liderzy

Urząd Miasta
Gdańsk

Powiatowy Urząd
Pracy

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Państwowa Straż
Pożarna

Policja

Instytucje kultury
działające na
terenie miasta
Gdańsk

Źródło: Opracowanie własne.

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, mieszcząca się przy ulicy Gościnnej 14,
od 2007 roku wdraża skuteczne rozwiązania skierowane do dzieci i młodzieży
znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspiera rozwój
lokalnych społeczności. GFIS sięga po rozwiązania z obszaru ekonomii społecznej.
Realizatorem działań jest Fundacja Innowacji Społecznej, powołana jako odrębny
podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Obecnie fundacja prowadzi 6
kameralnych Domów dla dzieci w Trójmieście. Na przestrzeni ostatnich lat w
partnerstwie z Politechniką Gdańską oraz Sopocką Szkołą Wyższą zrealizowała

S t r o n a | 226
projekt „Quo Vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” (na terenie Oruni,
Osowy, Ujeściska, Wrzeszcza Górnego), a ponadto projekty: „POMOST na rynek
pracy”, odpowiadający na problem trudnej sytuacji podopiecznych systemu
pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych na rynku pracy; „Pierwsza praca”
wspierający usamodzielnienie wychowanków jednego z Domów dla Dzieci czy
„Gdańsk czyta dzieciom”.
Fundacja

Innowacji

operatorem

działań

przedsiębiorczości
programów

Społecznej
Gdańskiej

społecznej.

aktywizacji

jest

wyodrębnionym

Fundacji
Fundacja

Innowacji
została

społeczno-zawodowej

podmiotem,
Społecznej

powołana
w

będącym

w

do

tworzonych

obszarze
wdrażania

przez

nią

przedsiębiorstwach społecznych, w których osiągany zysk jest reinwestowany we
wspieranie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FIS prowadzi
przedsiębiorstwo społeczne – kawiarnię „Kuźnia” na gdańskiej Oruni. Miejsce to
pomaga w przygotowaniu i wprowadzaniu młodzieży na otwarty rynek pracy.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” to partnerstwo lokalne, które zrzesza
większość

działających

na

Oruni

organizacji

i

instytucji.

Obszary

działań

stowarzyszenia związane są z działalnością międzynarodową, wspólnotami lokalnymi
i aktywnością społeczną (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych),

wspieraniem

organizacji

pozarządowych

(wsparcie

lokalowe,

techniczne, a także zrzeszanie organizacji pozarządowych).
Gdański Archipelag Kultury, mieszczący się pry ulicy Dworcowej 9, od prawie 50 lat
aktywnie wspiera i kreuje działania artystyczne na terenie Trójmiasta. Przez ten okres
znacznie zmienił swoje oblicze. Z instytucji mieszczącej się w jednym budynku rozrósł
się w sieć placówek pracujących w oparciu o indywidualne programy działania
dostosowane do lokalnych potrzeb mieszkańców. Celami GAK-u są m.in.: edukacja
kulturalna, promocja kultury i wychowanie przez sztukę, upowszechnienie sztuki
współczesnej różnych dziedzin, propagowanie wśród mieszkańców Gdańska idei
świadomego

i

aktywnego

uczestnictwa

w

kulturze,

integracja

osób

niepełnosprawnych w obrębie aktywnego uczestnictwa w ofercie kulturalnej. Na
terenie Oruni instytucja prowadzi Stację Orunia, jednostkę otwartą na wszystkich
mieszkańców, realizującą różnorodny program kulturalny.
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Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Bosko mieści się przy ulicy Gościnnej 15. W jej
obrębie działają następujące grupy parafialne: LSO – Ministranci, Oaza, Salezjańska
Organizacja Sportowa SALOS, Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne, Schola,
Harcerze, Szkolne Koło CARITAS, Żywy Różaniec, Koło Przyjaciół Radia Maryja,
Czciciele Serca Jezusa, Salezjanie Współpracownicy, Chór, Semper Fidelis.
Rzymskokatolicka Parafia św. Ignacego Loyoli mieści się przy ulicy Brzegi 49. W jej
obrębie

działają

takie

wspólnoty

parafialne

jak:

Żywy

Różaniec,

Rodzina

franciszkańska, Neokatechumenat, Semper Fidels, Ruch Światło Życie – Domowy
Kościół, Lektorzy, Ministranci, Scholka dziecięca oraz Wspólnota młodzieżowa.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Nowiny”, znajdujący się przy ulicy Nowiny 7, jest
placówką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Stanowi on miejsce
spotkań ludzi o różnej kondycji psychofizycznej: młodzieży i osób dorosłych z
niepełnosprawnością

intelektualną,

terapeutów,

wolontariuszy,

rodziców

oraz

beneficjentów różnorodnych projektów. Kadrę merytoryczną stanowią ludzie
kreatywni,

ogarnięci

pasją

tworzenia,

posiadający

zarówno

teoretyczne

przygotowanie zawodowe (pedagodzy, rehabilitant, absolwentka ASP), jak również
wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta – jednostka mieści
się przy ulicy Równej 14 i posiada pięć budynków mieszkalnych, które zamieszkuje
ponad 400 osób (byli mieszkańcy hoteli robotniczych, którzy ze względów
finansowych korzystają z gościnności Fundacji). W domu przebywają wyłącznie
mężczyźni, chociaż w sytuacjach wyjątkowych przyjmowane są również kobiety
(interwencja kryzysowa). Pomocy udziela się także dzieciom z rodzin, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja sprawuje opiekę socjalną i bytową,
prowadzi także działania zmierzające do łagodzenia skutków bezrobocia i
utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego to placówka
kształcenia artystycznego na poziomie podstawowym. Szkoła istnieje od 1947 roku i
przez cały czas swojej działalności znacząco spełnia misję propagatora sztuki w
Gdańsku-Oruni, a ponadto od kilkunastu lat organizuje regionalny konkurs
Oruńskiego

Konkursu

Skrzypcowego

oraz

Forum

Młodych

Wiolonczelistów.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, jednostka włącza się w
edukację kulturalną poprzez organizowanie koncertów. Współpracuje m.in. z
Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w
Gdańsku, Akademią Muzyczną, Akademią Medyczną, Szkołami Podstawowymi (w
celach rekrutacji) jak również z instytucjami kościelnymi. Włącza się także w obchody
ważnych rocznic muzycznych.
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego to placówka edukacyjna
mieszcząca się przy ulicy Ubocze 3. W szkole siedzibę mają 2 punkty przedszkolne,
pierwszy prowadzony przez Stowarzyszenie Nauczycieli Praktyków – „Okienko
Przedszkolne”, drugi przez Fundację Familijny Poznań - Punkt Przedszkolny „Klub
Malucha”. Oba oddziały skupiają dzieci od 3 do 4 roku życia zamieszkałe na terenie
Oruni. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa,
logopedy, nauczyciela rewalidacji, z zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w
ramach arkusza organizacyjnego, a także przez specjalistę z Gdańskiego Ośrodka
Kultury

Fizycznej.

W

szkole

prowadzone

są

przez

pracowników

Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Gdańsku warsztaty dla klas, a także konsultacje
dla nauczycieli i rodziców. Ponadto w ramach programu autorskiego działa Grupa
Wsparcia dla rodziców. Placówka oferuje również szereg zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci

(m.in. koła zainteresowań, zajęcia opiekuńcze i profilaktyczne, klub

zapaśniczy, harcerze).
Gimnazjum nr 10 to placówka edukacyjna mieszcząca się przy ulicy Gościnnej 17. W
swojej ofercie edukacyjnej posiada klasy z rozszerzonym językiem angielskim, klasy z
programem teatralnym i medialnym, klasy integracyjne, stałą opiekę psychologa i
pedagoga, dobrze wyposażoną bibliotekę, a także nowoczesną pracownię
komputerową i szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych (m.in. szkolny DKF, dziennikarstwo
i polonistyka, koło historyczne, kółko wokalne, zajęcia medialne). Ponadto szkoła
stara się pozyskiwać środki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a w ostatnim
czasie brała udział w wielu różnorodnych projektach (np. projekt UNPLUGGET
dotyczący przeciwdziałaniu uzależnieniom, projekty edukacyjne z zakresu zdrowego
odżywiania oraz przedstawień profilaktycznych, akcje charytatywne).
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 – jednostka edukacyjna
znajdująca się przy ulicy Smoleńskiej 5/7. Placówka została stworzona z połączenia
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dwóch szkół (Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego oraz Zespołu
Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego), a obecnie w jej skład
wchodzi: Technikum nr 8, Technikum nr 14, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8.
Oferowane kierunki kształcenia to: technik analityk, technik technologii chemicznej,
technik

technologii

żywienia,

technik

ochrony

środowiska,

technik

inżynierii

środowiska i melioracji, cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego. Centrum nawiązuje również współpracę z jednostkami
zagranicznymi.
W zakresie placówek edukacyjnych wskazać należy również na: Niepubliczne
Przedszkole „Krasnal” (ul. Żuławska 108), Przedszkole nr 9 „Pod Bukami” (ul. Nowiny
2), Przedszkole nr 71 (ul. Diamentowa 13a) oraz Przedszkole nr 11 (ul. Raduńska 54).
Poza wymienionymi wyżej jednostkami realizatorami mogą być także: wspólnoty
mieszkaniowe czy prywatni właściciele nieruchomości, Rada Dzielnicy, lokalni
przedsiębiorcy, lokalni liderzy, Urząd Miasta Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Państwowa Straż Pożarna oraz Komenda Miejska
Policji, a także instytucje kultury o zasięgu ogólnomiejskim (Instytut Kultury Miejskiej,
Gdański Archipelag Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria
Miejska itd.).

WYNIKI ANALIZY FORMULARZY
Analizie poddano również formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Formularze znajdowały się na
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl), składać je można
było osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Propozycje zbierane były do 5
lipca 2016 roku. Zgłoszone projekty zostały zaznaczone na mapie, a poniżej
przedstawiono ich krótką charakterystykę.
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Rysunek 44. Projekty zgłoszone w formularzach - Orunia
1. Reorganizacja ruchu i przestrzeni
publicznej ul. Gościnnej - plac
miejski oraz P&R
2. Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej
3. Modernizacja obiektu Stacja
Orunia GAK z przyległym terenem
zielonym z funkcją parkingu
4.
Rozbudowa
systemu
kolei
aglomeracyjnej w kierunku Tczewa
5. Budowa ogrodów społecznych
wraz z infrastrukturą rekreacyjną i
programem aktywizacji lokalnej
społeczności
(brak
konkretnej
lokalizacji)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zgłoszonych projektów (lokalizacja,
podmiot zgłaszający i opis).
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Nr projektu

Opis projektu
Nazwa przedsięwzięcia: Reorganizacja ruchu i przestrzeni publicznej ul. Gościnnej - plac miejski oraz P&R
Lokalizacja: ul. Gościnna (działki nr 111, 108/2, 105/4, 104/12; Obręb 098)
Podmiot zgłaszający:
Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech-Lipce
Mateusz Korsztun

Projekt 1

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”
ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Opis: Głównym celem projektu jest reorganizacja przestrzeni publicznej oraz rozwój istniejących funkcji – handlowej, usługowej i rekreacyjnej
w centralnej części dzielnicy. Jego realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia oraz zagospodarowania nieużytków. Przedsięwzięcie
obejmie: budowę parkingu typu „park&ride” (kilkadziesiąt miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zadaszony parking rowerowy;
pętla autobusowa - przystanek końcowy dla linii 113 i 210; wydzielone miejsca postojowe dla „food-trucków”; szalet miejski; wyznaczone
miejsca „inwestycyjne” na usługi), ograniczenie ruchu samochodowego w centralnej części ul. Gościnnej do niezbędnego minimum, a
także utworzenie placu/ryneczku – miejsca spotkań w samym sercu dzielnicy. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 4 000 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie Centrum Integracji Społecznej
Lokalizacja: Budynek dawnego komisariatu, ul. Gościnna 1, Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech-Lipce
Maciej Kochanowski
Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”

Projekt 2

ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Opis: Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna oraz przygotowanie długotrwale bezrobotnych mieszkańców obszaru do wejścia
na rynek pracy. Centrum Integracji Społecznej byłoby przede wszystkim instytucją o charakterze edukacyjnym, którego uzupełnieniem
byłaby działalność usługowa w obszarze prac porządkowych na terenie dzielnicy takich jak: koszenie trawników, zamiatanie nawierzchni
utwardzonych, odśnieżanie itp. W zakresie działalności usługowej Centrum wchodzić mogłyby również drobne prace naprawcze,
interwencyjne dotyczące małej architektury: montaż elementów małej architektury, naprawy ławek, koszy na śmieci, naprawy placów
zabaw itp. Działalność ta powinna dotyczyć przede wszystkim utrzymywania porządku oraz poprawy estetyki ważnych dla obszarumiejsc,
które stanowić powinny jednocześnie istotny potencjał rozwojowy obszaru wyznaczonego do rewitalizacji tj. Parku Oruńskiego, Parku
Schopenhauera, Parku przy ulicy Związkowej, tzw. Świńskiego rynku i innych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej
wykluczonych społecznie mieszkańców obszaru oraz przyczyni się do poprawy estetyki terenów zieleni. Szacowany koszt przedsięwzięcia to
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Nr projektu

Opis projektu
5 000 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja obiektu Stacja Orunia GAK z przyległym terenem zielonym z funkcją parkingu
Lokalizacja: ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk
Podmiot zgłaszający:
Gdański Archipelag Kultury
Teresa Kuśmierska
Ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk

Projekt 3

Opis: Celem niniejszego zadania jest przekształcenie Stacji Orunia w miejsca innowacyjne i zgodne z nowoczesnym myśleniem o edukacji
kulturalnej i animacji społeczności obszaru; otwarte na uczestników kultury, ich potrzeby i aktywności; przyjazną przestrzeń partycypacji
środowisk lokalnych w budowaniu ośrodka kultury o działaniu podzielnikowym (w sąsiednich dzielnicach, przylegających do Oruni nie ma
domów, ośrodków kultury - Gdańsk Południe, Lipce). Obecny stan wyposażenia pod względem infrastruktury pozwala wykorzystywać
potencjał istniejącego obiektu w 60%. Z tego względu istotna jest modernizacja obiektu, która powinna polegać na generalnym remoncie i
bardziej adekwatnym dostosowaniu do misji i zadań domu kultury wszystkich przestrzeni użytkowych Stacji Orunia. Modernizacja dotyczyć
ma elewacji budynku - nie tylko odświeżenia, ale również nadania nowego wyglądu i termomodernizacji (wraz z dachem); dodatkowo
zagospodarowany zostanie teren zielony przynależny do Stacji Orunia - stanie się on miejscem interaktywnych działań dla uczestników
kultury i będzie pełnić funkcję parkingu. Modernizacja wnętrza obejmować będzie przestrzeń biurową, hole i sale przeznaczone na
działalność kulturalną. Sala Widowiskowa wzbogacona zostanie o profesjonalną część sceniczną, zgodnie z potrzebami programowymi
domu kultury. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 2 200 000 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej w kierunku Tczewa
Lokalizacja: Obszar kolejowy (w obszarze rewitalizacji) na terenie dzielnicy Orunia
Podmiot zgłaszający:

Projekt 4

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia
Opis: Projekt obejmuje budowę bypass’u z wykorzystaniem linii kolejowych nr 226 (Pruszcz Gdański- Gdańsk Północny) i nr 721 (Gdańsk
Południowy- Motława- Most) w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Południowa Obwodnica Gdańska.
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ogrodów społecznych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i programem aktywizacji lokalnej społeczności
(brak konkretnej lokalizacji)

Projekt 5

Lokalizacja: Uzgodniony z władzami Miasta Gdańsk (Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Góra, Orunia)
Podmiot zgłaszający:
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Nr projektu

Opis projektu
Fundacja MY
Adrian Kordas – Prezes Zarządu
ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot
Opis: Projekt obejmuje budowę ogrodu społecznego przy współpracy z lokalną społecznością. Zgłaszający chce w ogrodach stwarzać
przestrzeń na całe spektrum ludzkiej, wartościowej działalności, bo właśnie idea ogrodu jest tym, co w pełni ją umożliwia. Do działań tych
zaliczyć można (poza założeniem ogrodu): hodowlę ziół, pszczół, permakulturę, stolarstwo, ceramikę naścienną, murale, rzeźbę i małą
architekturę, aktywizację grup marginalizowanych (seniorzy, bezrobotni, emeryci), praktyczne warsztaty ogrodnicze, popularyzację hodowli
roślin leczniczych i jadalnych (np. zajęcia dla dzieci), zakładanie placów zabaw dla dorosłych, popularyzację energii odnawialnej
(zakładanie baterii słonecznych w ogrodach) itd. Szacowany koszt projektu (jednego ogrodu) to 250 000 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przekazanych materiałów.
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REKOMENDOWANE PROJEKTY
Poniższa tabela zawiera zarekomendowane projekty (spośród wszystkich, które
zgłosili mieszkańcy), przede wszystkim z zakresu przestrzennego.
Tabela 12. Rekomendowane projekty – Orunia

PROJEKT

UZASADNIENIE

SZACOWANY
KOSZT

Projekt pojawiał się na różnych etapach
warsztatów. Mieszkańcy byli zgodni, że
trzykondygnacyjna budowla powinna
służyć
lokalnej
społeczności.
Poza
planowaną mediateką pojawiły się
pomysły stworzenia w tym miejscu
przestrzeni do spotkań zarówno dla
dorosłych jak i młodzieży. Ponadto
Adaptacja dawnego budynek, ze względu na większą
Ratusza Oruni przy przestrzeń do wykorzystania, będzie
ulicy Gościnnej 1 poszerzać ofertę istniejącego już na
Oruni
Domu
Sąsiedzkiego.
Będą
(projekt nr 1)
odbywać się w nim nie tylko lokalne
imprezy i wydarzenia kulturalne, ale także
kursy
czy
szkolenia
dla
osób
bezrobotnych. Należy rozważyć również
możliwość
utworzenia
w
budynku
Centrum Integracji Społecznej (jeden z
projektów zgłoszonych w formularzach),
które mogłoby działać zarówno na rzecz
wykluczonych społecznie mieszkańców,
jak i estetyki obszaru.

ok 250 000 –
400 000 zł

Jak wynika z wypowiedzi mieszkańców,
przestrzennym i społecznym centrum
obszaru
jest
ulica
Gościnna.
Rejon ulicy Gościnnej Rekomenduje się zatem realizację
jako centrum życia pomysłu
uczestników
warsztatów
lokalnego (projekt nr dotyczącego stworzenia w obrębie ulicy
2)
rynku
kwiatowo-warzywnego
oraz
niewielkich lokali usługowo-handlowych.
Tego typu interwencja „ożywi” przestrzeń,
przyciągnie do niej mieszkańców, ale
również Gdańszczan z innych obszarów

ok 150 000 zł
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miasta. Rynek może pełnić również rolę
integrującą (sprzedaż warzyw, owoców i
kwiatów,
pomoc
w
kwestiach
pielęgnacyjnych roślin itd.), a także
wspierać
przedsiębiorczość
mieszkańców. Przyczyni się również do
stworzenia
nowej,
atrakcyjnej
i
funkcjonalnej przestrzeni publicznej na
terenie obszaru.

Stworzenie
kompleksu
rekreacyjnokulturalnego (Stacja
Orunia
i
Park
Schopenhauera) oraz
wykorzystanie go na
cele
kulturalne
(projekt nr 6)

Wymagający działań naprawczych Park
Schopenhauera (położony pomiędzy
Traktem św. Wojciecha, przystankiem
kolejowym Gdańsk Orunia, a ul.
Dworcową od południa) mógłby tworzyć
kompleks z przylegającą do niego Stacją
Orunia (w Dworku Artura). Renowacja
parku oraz wyposażenie go w małą
architekturę pozwoli na wykorzystanie
jego potencjału. Poza stworzeniem
miejsca do rekreacji dla mieszkańców,
uzyskano by większą przestrzeń na
wydarzenia kulturalne organizowane
przez Gdański Archipelag Kultury (np.
koncert, warsztaty czy teatr w parku).
Rekomenduje się również modernizację
samego obiektu Stacja Orunia, którego
obecny stan wyposażenia nie pozwala
wykorzystać
potencjału
budynku.
Działania przyczynią się do poszerzenia
oferty instytucji i pozyskanie szerszego
grona odbiorców.

W zakresie infrastruktury za największy
problem
mieszkańcy
uznali
brak
bezkolizyjnych przejazdów oraz przejść
przez
tory
kolejowe
(istniejące
Bezkolizyjne
podziemne tunele uznawane są za
przejazdy i przejścia niebezpieczne oraz źle usytuowane).
przez tory
Obecnie każdy przejazd pociągu przez
Orunię
równoznaczny
jest
ze
wstrzymaniem ruchu (w tym dla karetek
pogotowia czy straży pożarnej) i
przechodzeniem mieszkańców przez tory

ok 4 000 000 zł

25 000 000 –
30 000 000 zł
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w miejscach niedozwolonych. Zdaniem
mieszkańców
brak
bezkolizyjnych
przejazdów i przejść blokuje rozwój
obszaru oraz wpływa negatywnie na
jego
atrakcyjność
inwestycyjną
i
mieszkaniową.
Istotne
jest
zatem
podjęcie działań zmierzających do
rozwiązania wskazywanego problemu.
Źródło: Opracowanie własne.
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3. KONCEPCJE

PROJEKTÓW

MIĘKKICH

MOŻLIWYCH

DO

ZREALIZOWANIA NA REWITALIZOWANYCH OBSZARACH
4. Rewitalizacja

społeczna

to

wieloletni

proces

podejmowania

spójnych,

zintegrowanych działań, związanych z zatrzymaniem rozwoju negatywnych
tendencji

społecznych,

przeciwdziałaniem

patologiom

i

wykluczeniu

społecznemu oraz poprawą bezpieczeństwa, inicjowany i koordynowany przez
samorząd gminny i/lub jego jednostki organizacyjne w celu wyprowadzenia ze
stanu kryzysowego określonych obszarów miast i gmin 20 . Głównymi celami
rewitalizacji są wyrównanie dysproporcji w jakości życia mieszkańców obszaru,
podnoszenie poziomu wykształcenia, a także rozwój zdolności adaptacyjnych w
kontaktach społeczności – zatem wszystkie cele związane są z rozwojem kapitału
ludzkiego. Przedmiotem procesu rewitalizacji, zgodnie definicją, powinno być
zatem uzdrowienie tkanki społecznej zgodnie z jej potrzebami. Infrastruktura może
być elementem finansowania, natomiast powinna służyć celu publicznemu.
Działania podejmowane w ramach rewitalizacji powinny koncertować się na
projektach „miękkich”, czyli z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego (inwestycje w
człowieka, jego wiedzę, kwalifikację oraz umiejętności). Ich realizacja przyczyni
się do zwiększenia zatrudnienia oraz spójności społecznej. Z tego względu
postanowiono

zaproponować

przyczyniających

się

do

kilka

eliminacji

koncepcji

projektów

najbardziej

i

dotkliwych

przedsięwzięć
problemów

analizowanych obszarów.
5. Przydatne byłoby stworzenie bazy „pustych lokali” na terenie rewitalizowanych
obszarów. Pozwoli to na określenie potencjału lokalowego, w którym mogłyby
być realizowane działania społeczne. Przyspieszy to proces wdrożenia działań.
Poza stworzeniem bazy lokalowej, zasadnym byłoby stworzenie bazy rozwiązań i
pomysłów, będących odpowiedzią na problemy dotykające wyznaczone
dzielnice. Warto w tym aspekcie wykorzystać dobre praktyki innych jednostek
samorządu terytorialnego. Zaznaczyć należy, że do grup najbardziej zagrożonych
wykluczeniem na terenie Biskupiej Górki/ Starego Chełmu, Oruni, Dolnego
Miasta/ Placu Wałowego/Starego Przedmieścia oraz Nowego Portu z Twierdzą

20

Definicja wg Bohdana Skrzypczaka i Wojciecha Łukowskiego.
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Wisłoujście zalicza się: dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne.
Aktywizacji wymaga jednak cała lokalna społeczność.
6. W ramach działań dla dzieci i młodzieży najważniejsza jest aktywizacja ich czasu
wolnego na realizację różnego rodzaju zajęć. Priorytetowymi zadaniami na
wskazanych obszarach są zatem budowa placów zabaw dla dzieci, dzięki czemu
opiekunowie będą mogli spędzać czas ze swoimi podopiecznymi na świeżym
powietrzu. Kompleksy dla dzieci powinny zostać doposażone o elementy siłowni
„pod chmurką”, a stoły do gier wpiszą się nie tylko w potrzeby dzieci, ale także
przyczynią

się

do

integracji

międzypokoleniowej.

Poza

infrastrukturą

dla

najmłodszych istotne są działania dla młodzieży. Najtrafniejszymi okazują się
projekty sportowo- ruchowe. Mają one na celu zaktywizowanie młodych ludzi do
uprawiania sportu, a w związku z tym poprawy ich sprawności ruchowej, a także
(co najważniejsze) wypełnią ich wolny czas w odpowiedni sposób. Proponuje się
propagowanie sportu w ramach spotkań młodzieży na boiskach i prowadzenie
grup sportowych przez trenerów/ wolontariuszy. Promocja sportu może odbywać
się

dzięki

organizacji

imprez

sportowych,

zawodów

a

także

festynów

rekreacyjnych. Poza drużynami sportowymi proponuje się założenie sekcji uczącej
dzieci i młodzież podstaw samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy. Warto
zadbać również o odbiorców, w których przedmiocie zainteresowania nie leżą
zajęcia sportowe. Nierzadko zarówno dzieci, jak i młodzież nie mają gdzie
spędzać czasu między zakończeniem lekcji a powrotem rodziców z pracy. W
zawiązku z tym proponuje się poszerzenie działalności świetlic środowiskowych,
które byłyby miejscami pobytu dzieci i młodzieży w tym czasie (możliwość
odrobienia lekcji, zjedzenia posiłku, a także uzyskania wsparcia psychologicznego
od pracujących pedagogów i wolontariuszy). Na ten cel należy zaadoptować
pustostany, ponieważ obecne lokalizacje stowarzyszeń zajmujących się dziećmi i
młodzieżą nie są w stanie przyjąć dodatkowej liczby podopiecznych.
7. Można rozważyć możliwość utworzenia Młodzieżowych Rad Dzielnic, które
zwiększyłyby zainteresowanie i zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne
na poziomie lokalnym. Jednostki tego typu zapewniałyby młodzieży udział w
procesie podejmowania decyzji dotyczących dzielnic oraz ich grup. Mogłyby
prowadzić spotkania w szkołach, w czasie których młodzież dyskutowałaby o
swoich potrzebach i oczekiwaniach, organizować warsztaty czy realizować
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projekty przy współpracy z urzędnikami, radnymi, organizacjami pozarządowymi
czy nauczycielami. Istotne w działaniach z dziećmi i młodzieżą jest także
zainspirowanie ich do działania na rzecz lokalnego środowiska na zasadach
wolontariatu. W tym kontekście należy dać grupie dużą dowolność w wyborze
treści i formy działań, postawić na ich kreatywność i analizę potrzeb lokalnej
społeczności. Wyposażenie w narzędzia do działania zmotywuje osoby młode do
aktywnego włączenia się w życie obszaru. Warto wspierać również talenty i
możliwości lokalnej młodzieży, a także rozwój ich zainteresowań poprzez
stworzenie zajęć i warsztatów dopasowanych do potrzeb, o czym wspomniano
wcześniej. Najistotniejszą kwestią jest jednak stworzenie miejsc służących
dzieciom i młodzieży. Na terenie obszarów brakuje często przestrzeni, którą ludzie
młodzi mogliby określić jako „swoją”, przyjazną im i ich pomysłom, a także
otwartą na wszelkie inicjatywy. Jednym z pomysłów mogłoby być również
powołanie lokalnego portalu informacyjnego, w którym zamieszczano by
informacje na temat przedsięwzięć organizowanych na terenie obszarów oraz w
innych częściach miasta skierowanych do ludzi młodych i dzieci (warsztaty,
wydarzenia kulturalne itd.). Należy pamiętać także o objęciu doradztwem
zawodowym osób młodych oraz organizowaniu dla nich staży i miejsc pracy w
ramach przygotowania zawodowego.
8. W ramach działań na rzecz osób bezrobotnych istotne są projekty mające na
celu podniesienie ich kwalifikacji i dopasowanie do wymagań obecnego rynku
pracy. W ramach tych działań ważne jest również otoczenie opieką osób, które
mimo posiadania zatrudnienia mają wykształcenie nieodpowiadające ich
stanowisku. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz działania zwiększające
wiarę w siebie i własne umiejętności są kluczowe w ramach wychodzenia z
bezrobocia. Według najnowszych badań problem bezrobocia i wykluczenia z
nim związanego dotyka nie tylko osób niezatrudnionych, ale także ich rodzin. Z
tego powodu działania powinny być kompleksowe i obejmować wsparciem
całą grupę. Jedno z proponowanych działań kierowane jest do rodzin, w których
istnieje zjawisko dziedziczenia bezradności, a co za tym idzie

– brak

zaangażowania kolejnych pokoleń w znajdowaniu zatrudnienia. Jako element
przeciwdziałający proponuje się stworzenie programu mającego na celu
promocję samozatrudnienia, rozwój lokalnej gospodarki oraz wychodzenie z
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bezrobocia i bezradności całych rodzin. W ramach projektu proponuje się
kompleksowe wsparcie coachingowe, treningi motywacyjno – terapeutyczne,
wymianę doświadczeń, kursy zawodowe, a także stworzenie bazy ofert pracy
skierowanych

do

uczestników.

Działania

te

powinny

być

realizowane

w partnerstwie m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy czy
Centrum Interwencji Kryzysowej PCK. Poza wsparciem kierowanym do rodzin,
ważna jest „promocja pracy” wśród młodzieży, która często wykazuje brak
zainteresowania podjęciem zatrudnienia. Aby temu przeciwdziałać proponuje się
organizację targów edukacyjno-zawodowych, podczas których osoby młode
mogłyby porozmawiać z doradcą zawodowym, właścicielami firm, nauczyć się
pisać poprawnie list motywacyjny oraz życiorys, a także odbyć swoją pierwszą
profesjonalną rozmowę kwalifikacyjną.
9. Istotne jest również rozważenie możliwości stworzenia na terenie obszarów
lokalnych Centrów Aktywizacji Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej lub
Klubów Pracy. Jednostka mogłaby otworzyć punkt doradztwa zawodowego przy
ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Regularne spotkania z doradcą
zawodowym pomogłyby w odnalezieniu się na rynku pracy (przede wszystkim
osób długotrwale bezrobotnych), dopasowaniu do jego potrzeb, a także
wyłonieniu

mocnych

stron

potencjalnego

pracownika

i

określeniu

jego

kwalifikacji. Istotna jest nie tylko organizacja warsztatów doszkalających (w celu
dopasowania do rynku pracy), ale także pomoc psychologiczna i spotkania
motywacyjne,

podnoszące

chęć

do

podjęcia

pracy

oraz

wspierające

motywację kandydatów. Znaczenie mają zmiana nastawienia, a także ukazanie
istotności pracy i jej wartości. Prowadzenie lokalnego aktywnego pośrednictwa
pracy (przyjmowanie CV, wyszukiwanie ofert pracy i dopasowywanie profilu
poszukiwanego pracownika) zwiększyłoby chęć do podjęcia pracy wśród osób
bezrobotnych (możliwość załatwienia sprawy „na miejscu”, bez konieczności
wyjazdu

poza

dzielnicę).

Częstym

zjawiskiem

wśród

osób

długotrwale

bezrobotnych jest apatia, nieumiejętność wyszukania oferty, strach przed
rozmową czy podjęciem pracy. Dlatego istotna jest pomoc na każdym etapie:
od stworzenia dokumentów aplikacyjnych, pomocy w wyszukaniu oferty,
przygotowaniu do rozmowy o pracę, aż do jej podjęcia. Znaczenie ma wsparcie,
którego kandydaci często nie otrzymują od najbliższych. Poza działaniami
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doraźnymi warto również zastanowić się nad cyklem warsztatów aktywizacyjnych
czy szkoleń (dotyczących m.in. autoprezentacji, motywacji, stresu, zakładania
własnej firmy, osób niepełnosprawnych na rynku pracy). Dzięki wolontariuszom
(np. studenci realizujący praktyki) można by zrealizować warsztaty językowe czy z
obsługi komputera.
10. Utworzenie na terenie obszarów Centrum Integracji Społecznej dałoby możliwość
wsparcia również dla osób bezdomnych, uzależnionych czy pozbawionych z
różnorodnych przyczyn pomocy. Stworzenie do tego programu reintegracji
społecznej oraz kompleksowej oferty zajęć trwających przez dłuższy okres (12 lub
18 miesięcy) poprawiłoby byt mieszkańców w najgorszej sytuacji życiowej.
Program mógłby zakładać codzienne uczestnictwo w zajęciach, konsultacje z
psychologiem, trenerem zawodowym oraz innymi specjalistami mającymi
pozytywne oddziaływanie na osoby zmarginalizowane. Istotne byłoby również
wejście

na

rynek

pracy

absolwentów

zajęć

na

zasadzie

„zatrudnienia

wspieranego” (np. w postaci zwrotu części wynagrodzenia przez pewien okres
dla pracodawcy zatrudniającego absolwenta; utworzenie przez uczestników
spółdzielni socjalnych czy firm). Przy wielu narzędziach istotna jest jednak pomoc i
wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
a także pozyskiwanie środków zewnętrznych. Na polu aktywizacji ważne jest także
wspieranie osób przedsiębiorczych (z pomysłem na działalność) w zakładaniu
własnych firm (głównie na terenie obszaru) oraz tworzeniu spółdzielni socjalnych.
11. Należałoby zastanowić się również nad stworzeniem lokalnych/ dzielnicowych
biur porad prawnych i obywatelskich na terenach obszarów wyznaczonych do
rewitalizacji. Przyczyniłoby się to do zwiększenia dostępności do bezpłatnego
poradnictwa

prawnego/

obywatelskiego,

a

jednocześnie

poszerzenia

świadomości lokalnych społeczności (zarówno obywateli/ obywatelek, jak i osób
prawnych) na temat ich obowiązków i praw względem otoczenia. Wzrosną także
umiejętności rozwiązywania problemów prawnych osób objętych wsparciem, a
także wiedza związana ze sporządzaniem pozwów i innych pism procesowych
oraz formułowaniem pism urzędowych. Do prowadzenia biur można zachęcić
studentów prawa w ramach zwiększania umiejętności z zakresu poradnictwa
prawnego/ obywatelskiego. Stworzenie bazy spraw byłoby również informacją
na temat tego, z jakimi problemami najczęściej zmagają się mieszkańcy

S t r o n a | 242
obszarów. Ponadto utworzenie partnerstwa na rzecz wzmocnienia potencjału
organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich
pomogłoby w organizowaniu różnorodnych oraz długofalowych działań na rzecz
mieszkańców. Tego typu jednostki mogłyby skupiać się na problemach obszaru i
działaniach zmierzających do ich eliminacji, przy organizacji współpracy instytucji
z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.
12. Warto wspomnieć również o działaniach przyczyniających się do integracji osób
niepełnosprawnych. Istotne są w tym zakresie działania na zasadzie wolontariatu,
tzw. banku wzajemnej pomocy, które mogłyby aktywizować całą lokalną
społeczność do włączenia się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania poprawiające ich sytuacje mają na celu usamodzielnienie, zwiększenie
znaczenia na rynku pracy oraz usunięcie barier architektonicznych, umożliwiając
tym samym ich samodzielne poruszanie się. Ważne jest także budowanie oparcia
społecznego oraz wykorzystywanie potencjału osób z ograniczeniami. Mogłyby
one prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży czy osób starszych w zakresie swoich
zainteresowań i możliwości (np. warsztaty fotograficzne, decoupage, warsztaty
literackie; pierwszym krokiem byłoby uzyskanie informacji na temat potencjału
osób niepełnosprawnych). Należy zastanowić się nad utworzeniem Klubu
Integracji,
(grupowych

którego
i

działalność

indywidualnych)

byłyby
z

związana

psychologiem,

z

organizacją

spotkań

pozwalających

osobom

niepełnosprawnym na autoanalizę i rozwijanie kompetencji społecznych, ale
także wspólnym spędzaniem czasu, dzieleniem się doświadczeniami oraz
realizowaniem

działań

integracyjnych,

rehabilitacyjnych,

społecznych

czy

turystycznych. Znaczenie ma również poradnictwo zawodowe dla niniejszej grupy
oraz jej aktywizacja i pomoc w poszukiwaniu pracy. Możliwość założenia
spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby niepełnosprawne przyczyniłaby się do
reintegracji społecznej, mającej na celu przede wszystkim odbudowanie i
podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz
pełnieniu ról społecznych zarówno w miejscu pracy, jak i zamieszkania. Znaczenie
ma także podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy. Tego typu jednostki mogłyby być inkubatorem dla kolejnych
inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W
podejmowaniu działań należy mieć na uwadze również organizację spotkań
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informacyjno-edukacyjnych służących podniesieniu świadomości społecznej
mieszkańców w zakresie niepełnosprawności, a także zapewnieniu rzetelnej i
aktualnej informacji o systemie wsparcia i pomocy (m.in. promocja twórczości
osób

niepełnosprawnych,

ich

aktywności

zawodowej,

stworzenie

banku

informacji o możliwościach rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia, wsparcia osób
niepełnosprawnych, informacje w zakresie punktów konsultacyjnych - porady
prawne,

psychologiczne,

dyżury

przedstawicieli

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego, Urzędu Pracy i innych
specjalistów).

Istotny

gospodarczych, i

jest

również

program

wsparcia

dla

podmiotów

instytucji zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz

usuwanie barier architektonicznych utrudniających im funkcjonowanie w
przestrzeni publicznej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny
zakładać długofalową dobrą praktykę wdrażaną przez kilka lat.
13. Działania aktywizujące i integrujące całą społeczność nie powinny być
adresowane do wybranych jednostek. Poza oczywistą infrastrukturą, zakładającą
zabawy na jednym kompleksie zarówno osób dojrzałych jak i dzieci i młodzieży
(place zabaw, stoliki do gry w szachy/warcaby, siłownie pod chmurką), istotne są
działania angażujące lokalną społeczność do pracy i spędzania czasu razem.
Proponuje się zatem organizację święta ulic/ dzielnicy – projekt taki ma na celu
budowanie wspólnej tożsamości lokalnej. Powinny być one organizowane przez
samych mieszkańców (przy współpracy z instytucjami kulturalnymi o zasięgu
lokalnym oraz ogólnomiejskim), którzy w ten sposób mogą zaprezentować swoje
umiejętności, zareklamować lokalne usługi (sklepy, lokale lub firmy). Kolejnym
działaniem mającym na celu zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności
we wspólne działania mogą być projekty dotyczące upiększania obszaru/
zmiany jego wizerunku. Mieszkańcy w wybrany dzień, zaopatrzeni w sadzonki
oraz farby do zamalowania graffiti, będą prowadzić akcje porządkowe i
upiększające dany obszar. Działania te spowodują nie tylko integrację
mieszkańców oraz wypełnienie ich wolnego czasu, ale także poprawę wizerunku
dzielnicy i doprowadzą do zwiększania komfortu ich życia.
14. Działania

prowadzące

do

pobudzenia

„energii”

społecznej,

zwiększenia

motywacji do działania oraz osobistego zaangażowania zagrożonych grup są
niezbędnym kryterium prowadzącym do rzeczywistych i trwałych zmian. W
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związku z tym przedmiotem procesu rewitalizacji powinien być przede wszystkim
rozwój indywidualny, grupowy oraz społeczny, wpływający nie tylko na
zwiększanie potencjału tkanki społecznej zagrożonych obszarów, ale również na
długofalową poprawę jakości życia.
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