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INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDAŃSKA

1. Podstawa prawna
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Gdańska (GPR) została sporządzona zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Przedmiotowe konsultacje
wynikają z art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy oraz art. 54 ust. 2

i

art. 47 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Gdańska sporządzany zgodnie z uchwałą Nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska z dnia
31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Gdańska.
Program został opracowany dla obszarów rewitalizacji wskazanych uchwałą nr XII/607/16
Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku. Zgodnie z uchwałą wyznaczono
osiem obszarów zdegradowanych z czego, z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych
zjawisk społecznych oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wskazano następujące
obszary rewitalizacji:
1.

obszar Biskupia Górka / Stary Chełm o powierzchni 104,60 ha;

2.

obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście o powierzchni 87,24 ha;

3.

obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście o powierzchni 165,29 ha;

4.

obszar Orunia o powierzchni 145,26 ha.

Wyznaczając

obszar

rewitalizacji

uwzględniono

wytyczne

wynikające

z

ustawy

ograniczające jego zasięg tak, aby nie obejmował łącznie więcej niż 20% powierzchni gminy
oraz jednocześnie nie był zamieszkały przez więcej niż 30% jej mieszkańców.
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2. Konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) o przystąpieniu do konsultacji projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Gdańska powiadomiono dnia 25 stycznia 2017r. tj. 7 dni przed
ich rozpoczęciem, a konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie od dnia 1 lutego
2017 r. do dnia 2 marca 2017 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww.
projektu Programu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie, na stronie Biura
Rozwoju Gdańska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dodatkowo do
wszystkich Rad Dzielnic przesłano mail z obwieszczeniem z dnia 25 stycznia 2017 r.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska został udostępniony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 2 marca 2017 r. W
tym czasie komplet materiałów dostępny był też do wglądu w siedzibie Biura Rozwoju
Gdańska w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
Pragnąc zapewnić szeroki dostęp lokalnej społeczności do projektu, w dniu 01 lutego 2017
r. przekazano sześciu Radom Dzielnic, działającym na obszarach rewitalizacji tj. Śródmieście,
Chełm, Orunia–Święty Wojciech–Lipce, Nowy

Port, Letnica i

Przeróbka, egzemplarze

Gminnego Programu Rewitalizacji.
Proces partycypacji społecznej Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzony był w celu
rozpoznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy (tj. mieszkańców, przedsiębiorców oraz
organizacji społecznych) z obszarów rewitalizacji. Efektem końcowym całego procesu jest
zaplanowanie działań rewitalizacyjnych spójnych ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników
tych obszarów.
Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji przyjęto trzy formy konsultacji społecznych.
Odbyły się cztery spotkania informacyjne z interesariuszami rewitalizacji na każdym z
obszarów, debata z grupami przedstawicielskimi, zbierano uwagi w formie ustnej oraz
papierowej i elektronicznej.
Spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów polegały na informowaniu o etapach
tworzenia GPR.

Przedstawiono cele oraz zasady prowadzenia rewitalizacji na terenie

Gdańska. Zamierzeniem szerokiej kampanii informacyjnej było dotarcie do interesariuszy
rewitalizacji, w tym do grup przedstawicielskich i organizacji pozarządowych skupionych
przede wszystkim na działaniach społecznych.
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3. Formy przeprowadzonych konsultacji społecznych
Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji przyjęto trzy formy konsultacji społecznych.
Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach:
1)

Otwartych

spotkań

informacyjnych

z

interesaruszami

w

każdym

z rewitalizowanych obszarów
Zorganizowano cztery otwarte spotkania informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które
odbyły się odpowiednio:
• dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm – 6 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00,
Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, Gdańsk,
• dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – 8 lutego 2017 roku, godz. 17.00 –
19.00, Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6A, Gdańsk,
• dla obszaru Orunia – 13 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 5/7, Gdańsk,
• dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście – 15 lutego 2017 roku,
godz. 17.00 – 19.00, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk;
2)

Debaty z grupami przedstawicielskimi

Spotkanie z grupami przedstawicielskimi odbyło się 20 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00,
sala Akwen w budynku Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk,
3)

Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza oraz
uwag ustnych.

W dniach od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r. możliwe było składanie uwag
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego:
− drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk,
− w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401
(IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku,
Możliwe było również składanie uwag ustnych podczas czterech otwartych spotkań
z interesariuszami.
Udział w konsultacjach miał formę otwartą. W celu zapewnienia jak największego udziału
mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji konsultacje były dodatkowo
promowane poprzez:
• artykuły na portalu informacyjnym www.gansk.pl,
• ogłoszenie na portalu społecznościowym www.facebook.com Biura Rozwoju
Gdańska,
• przekazanie sześciu Radom Dzielnic egzemplarza projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji wraz z obwieszczeniem o konsultacjach,
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• przesłanie drogą e-mail obwieszczenia o przystąpieniu do konsultacji społecznych
pozostałym Radom Dzielnic,
• przesłanie drogą e-mail obwieszczenia o przystąpieniu do konsultacji społecznych
Radnym Miejskim,
• zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych przekazywane w formie e-mail
do interesariuszy projektu w tym organizacji pozarządowych działających na
obszarach rewitalizacji.
Niezwłocznie

po

zakończeniu

konsultacji

społecznych

opracowano

informację

podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia
i omówienie jej przebiegu, a w przypadku uwag złożonych do projektu zestawienie wraz
z odniesieniem się do nich.

I. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Gdańska
W dniach od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r. wszyscy zainteresowani mieli możliwość
składania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego.
Do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska złożonych zostało
łącznie 278 uwag.
Tabelaryczne zestawienie uwag złożonych do Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z
rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta Gdańska zostało umieszone w podsumowaniu na
str. 31.
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II. Otwarte spotkania informacyjne z interesariuszami
1. Obszar Biskupia Górka / Stary Chełm

TERMIN :

6 lutego 2017 roku godz. 17:00

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, Gdańsk

LICZBA UCZESTNIKÓW: zgodnie z listą obecności: 42 osoby
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska Ewa Pielak, przedstawiła założenia projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm zgodnie z
poniższym planem prezentacji.
•

Prezentacja Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

−
−
−
−
−
−
−
−

Cel spotkania
Agenda konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Podsumowanie dotychczasowych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji
Analizy i diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji
Potencjały i wizja obszaru Biskupia Górka/Stary Chełm
Cele programu rewitalizacji
Zadania rewitalizacyjne i komplementarne na obszarze Biskupia Górka/Stary Chełm
Prace nad przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych

•

Dyskusja nad rozwiązaniami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Gdańska

Po otwarciu dyskusji zadano następujące pytania:
1)

Czy możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie remontów budynków
mieszkalnych ze środków unijnych w przyszłym roku?
Wyjaśniono, że aktualnie nabór wniosków do projektu unijnego jest zakończony. Jeśli
pojawią się nowe możliwości mieszkańcy zostaną o nich poinformowani. Ze względu na
bardzo dużą ilość ofert nie jest możliwe dofinansowanie wszystkich. Biorąc pod uwagę
zaangażowanie wspólnot mieszkaniowych miasto będzie się starało uruchomić specjalną
linię kredytową udzielającą pożyczek na preferencyjnych warunkach wspólnotom, które
nie zostaną objęte dofinansowaniem z GPR.

2)

Jakie przyjęto kryteria przyznawania dofinansowania oraz jaki zakres remontów
będzie dofinansowany?
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Wszelkie informacje w zakresie konkursu dotyczącego wspólnot1 jak kryteria oceny ofert
oraz warunki oceny formalnej znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Kolejnym etapem konkursu będzie
przeprowadzenie oceny merytorycznej. Jednym z kryterium udziału w konkursie jest
wkład własny partnera na poziomie minimum 15%. Im jest on większy tym więcej
punktów można uzyskać. Wspólnoty z największą ilością punktów będą brane pod
uwagę w pierwszej kolejności. Zakres dofinansowanych remontów będzie obejmował
jedynie części wspólne budynków mieszkalnych, fundamenty, elewacje (bez okien
przynależnych do mieszkań), dachy, klatki schodowe (bez drzwi do mieszkań).
3)

Czy Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie decydował o możliwości
ocieplenia budynków?
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie uzgadniał i opiniował projekty
budowlane zgodnie z kompetencją i w zależności od ustanowionej formy ochrony
danego budynku lub obszaru objętego ochroną konserwatorską.

4)

Jak miasto będzie rozwiązywało problem niskich emisji i dymiących kominów?
W ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji podjęto współpracę
z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w celu zwiększenia liczby budynków
podłączonych do sieci ciepłowniczej. Założono, że wspólnie przygotowana zostanie
dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury. Obecnie GPEC sukcesywnie
sprawdza jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców z obszarów objętych rewitalizacją na
ogrzewanie z sieci miejskiej.
Informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania wymiany niskoemisyjnych źródeł
ciepła z budżetu miasta dostępne są na stronie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego
w Gdańsku.

5)

Które budynki są przeznaczone do remontu, a które do wyburzenia?
Wymieniono budynki komunalne wskazane do remontu oraz wyburzenia w ramach
rewitalizacji.

6)

Jaka jest różnica między inwestycjami dofinansowywanymi ze środków unijnych
a komplementarnymi oraz czy dofinansowanie komplementarne jest powiązane z
funduszami unijnymi?
Wyjaśniono, różnice w systemie finansowania – projekty rewitalizacyjne finansowane są
z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 ze
specjalnej osi priorytetowej. W RPO WP określone są ramy dla wsparcia finansowego z
funduszy europejskich. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie osi
priorytetowych RPO WP 2014–2020 wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) dotyczyć będzie działań w osi priorytetowej (OP) Integracja, natomiast z

1

Dotyczy Zarządzenia Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu
pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. Termin składania
wniosków do 03 lutego 2017 r.
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) działań w OP Konwersja. Gminny
Program Rewitalizacji stanowi jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie
projektów rewitalizacyjnych. Natomiast miasto realizując inwestycje komplementarne
może pokrywać je z własnego budżetu lub poszukiwać źródeł finansowania z funduszy
unijnych na inne działania.
7)

Dlaczego fragment ulicy Zaroślak nie został zgłoszony do unijnych funduszy.
Podjęte zostaną próby, rozszerzenia zakresu remontu układu drogowego o część ulicy
Zaroślak.

8)

Fundacja Nova podkreśliła, że ważnym elementem programu jest rewitalizacja
społeczna seniorów Starego Chełmu.

9)

Kiedy przewiduje się remont budynku zlokalizowanego przy ulicy Biskupiej 11?
Poinformowano, że w 2017 roku sporządzana będzie dokumentacja techniczna dla
projektów. Przewiduje się, że w 2018 roku rozpoczną się prace związane z realizacją
działań rewitalizacyjnych. Niemniej jednak na terenie Biskupiej Górki w pierwszej
kolejności
muszą
zostać
wykonane
prace
związane
z
zabezpieczeniem
przeciwosuwiskowym skarp, a następnie możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych
z remontami budynków.

10) Jakie są możliwości oświetlenia ulicy Biskupiej?
Zarząd Rady Dzielnicy Śródmieście zgłaszał ten problem naczelnemu inżynierowi miasta.
Zły stan techniczny i niewystarczające wyposażenie ulic jest jednym z problemów
uzasadniających konieczność rewitalizacji Biskupiej Górki. Jest to proces kilkuletni, który
wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, zapewnienia odpowiednich
środków z budżetu miasta a także pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej.
11) Czy przewidziany jest monitoring Biskupiej Górki?
Monitoring uliczny został wpisany jako element modernizacji infrastruktury drogowej
w zakresie projektu, który zostanie uwzględniony we wniosku o dofinansowanie
z funduszy europejskich.
12) Poruszono kwestie dotyczące lokalizacji wiat śmietnikowych.
W ramach rewitalizacji prowadzone będą działania dotyczące zagospodarowania
otoczenia budynków, w tym realizacji wiat śmietnikowych. Każda z inwestycji dotycząca
podwórek będzie odrębnie rozpatrywana.
13) Czy bastiony na Biskupiej Górce objęte są programem rewitalizacji?
Na obszarze bastionów nie planuje się działań wynikających wprost z projektu GPR.
14) Czy jest przewidziana możliwość odsunięcia skarp od sąsiadujących z nimi
budynków?
Rozwiązania projektowe dotyczące skarp nie stanowią bezpośrednio zakresu
merytorycznego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Wgląd do projektu
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zawierającego przewidywane do realizacji rozwiązania techniczne w zakresie stabilizacji
skarp Biskupiej Górki możliwy jest w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
15) Co ze ścieżkami edukacyjnymi, drogą rowerową wzdłuż ulicy Pohulanka,
połączeniem między ulicą Na Stoku a Biskupią?
Wymienione elementy nie zostały wpisane do projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji. Łączna pula potencjalnych środków unijnych przeznaczonych na
rewitalizację to około 75 mln. Kwota ta jest podzielona pomiędzy cztery obszary.
W projekcie programu rewitalizacji ujęto więc
działania priorytetowe zgodnie
ze wskazaniami mieszkańców w trakcie konsultacji. Program podlegał będzie aktualizacji
co 3 lata, co daje możliwość weryfikacji i uzupełnienia o kolejne działania.
16) Jaka jest sytuacja budynku zlokalizowanego przy ulicy Biskupiej 4?
W ramach programu rewitalizacji planowany jest remont budynku przy ulicy Biskupiej 4
na potrzeby prowadzenia działalności Domu Sąsiedzkiego.
17) Ponownie poruszono kwestie zabezpieczenia skarp.
Poinformowano, że w 2017 roku sporządzana będzie dokumentacja techniczna dla
projektów. Przewiduje się, że w 2018 roku rozpoczną się prace związane z realizacją
działań rewitalizacyjnych. Niemniej jednak na terenie Biskupiej Górki w pierwszej
kolejności muszą zostać wykonane zabezpieczenia przeciwosuwiskowe skarp,
a następnie możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych z remontami budynków.
18) Czy przewiduje się poprawki projektów w konkursie dla wspólnot? Jaki będzie
dalszy etap GPR oraz czy jest określony próg punktowy przy wyborze ofert?
Projekty będą wybierane według kryteriów merytorycznych konkursu dotyczącego
wspólnot2. Oceniany będzie szereg aspektów zgodnie z regulaminem. Nie ma
określonego minimalnego progu punktowego kwalifikującego do dofinasowania.
19) Czy wspólnoty z najmniejszą ilością punktów zostaną odrzucone?
W związku z ogłoszeniem o konkursie2, do Biura Rozwoju Gdańska na obszarze Biskupiej
Górki / Starego Chełmu wpłynęły 63 oferty, część z nich zostanie odrzucona z uwagi na
ograniczone środki finansowe. Przy wyborze ofert branych pod uwagę będzie kilka
elementów, jednym z istotnych elementów oceny będzie sąsiedztwo z inwestycjami
realizowanymi w projekcie rewitalizacyjnym.
20) Czy przewiduje się działania w zakresie rozwiązania problemu deficytu miejsc
parkingowych na terenie Biskupiej Górki?
Rozwiązania projektowe dotyczące miejsc parkingowych będą brane pod uwagę na
etapie wykonywania projektów technicznych zarówno dróg jak i podwórek. Na etapie

2

Dotyczy Zarządzenia Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu
pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. Termin składania
wniosków do 03 lutego 2017 r.
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planowanych inwestycji
mieszkańców.

podjęte zostaną starania aby pogodzić różne potrzeby

21) Czy miasto przewiduje niższe czynsze dla osób, które chciałyby podjąć w tym
rejonie działalność?
Wyjaśniono, iż w całym mieście realizowany jest program „Lokal za złotówkę”. Podjęte
zostaną starania aby skoncentrować działania i programy miejskie takie jak na przykład
„Lokal za złotówkę” na obszarach rewitalizacji, a więc i na Biskupiej Górce.
22) Czy zaniedbane i opuszczone tereny, jak na przykład rejon nowej ścieżki
prowadzącej od ulicy Stoczniowców do ulicy Reformackiej można sprzedać
mieszkańcom za tzw. „grosze”?
Zadeklarowano, iż sprawa zaniedbanych terenów zostanie sprawdzona.
Wyjaśniono, iż zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, nie ma możliwości
sprzedaży gruntów za „grosze”. Każdorazowo przy zbyciu inwestycyjnego gruntu
miejskiego odbywa się przetarg. Dodano, że w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości
Komunalnych możliwe jest uzyskanie środków m.in. na zagospodarowanie przestrzeni
przynależnych do wspólnot mieszkaniowych w ramach tak zwanych programów
podwórkowych. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej GNZK w
zakładce „podwórka”.
23) Czy na Biskupiej Górce zostanie utworzony punkt widokowy?
Wyjaśniono, iż na terenie Biskupiej Górki w sąsiedztwie Komedy Wojewódzkiej Policji w
ramach Gminnego Programu Rewitalizacji założono urządzenie terenu rekreacyjnego z
punktem widokowym. Dodatkowo komplementarnie do działań rewitalizacyjnych
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prowadzi program otwierania punktów widokowych, który
obejmuje swym zasięgiem również obszar Biskupiej Górki.
24) Zwrócono uwagę na problemy społeczne i trudności związane z osobami
nieustannie niszczącymi np. wyremontowane klatki schodowe.
Wyjaśniono, iż rozwiązywanie problemów wynikających z niewłaściwych postaw to
element rewitalizacji wiążący się z działaniami społecznymi i edukacją. Program
rewitalizacji obejmuje szeroki wachlarz
działań związanych z integracją lokalnej
społeczności co w efekcie prowadzić ma do zmiany zachowań mieszkańców.
25) Czy miasto będzie pozbywać się lokali komunalnych?
Wyjaśniono, że sprzedaż lokali komunalnych wstrzymana została do czasu uchwalenia
Gminnego Programu Rewitalizacji, które przewidziane jest w kwietniu br. Po tym
terminie każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie. Poinformowano również, że
w przypadku wszelkich działań związanych z GPR obowiązuje tzw. okres trwałości
projektu do 2028r.
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Ustalenia z dyskusji:
Wniesiono

jedną

uwagę

do

przedstawionego

projektu

Gminnego

Programu

Rewitalizacji obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm dotyczącą rozszerzenia działań
inwestycyjnych zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji o remont części ulicy
Zaroślak .

2. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

TERMIN :

8 lutego 2017 roku godz. 17:00

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6A, Gdańsk,

LICZBA UCZESTNIKÓW: zgodnie z listą obecności: 59 osób

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska Ewa Pielak przedstawiła założenia projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście zgodnie z
poniższym planem prezentacji.
•

Prezentacja Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

−
−
−
−
−
−
−
−

Cel spotkania
Agenda konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Podsumowanie dotychczasowych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji
Analizy i diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji
Potencjały i wizja obszaru
Cele programu rewitalizacji
Zadania rewitalizacyjne i komplementarne
Prace nad przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych

•

Dyskusja nad rozwiązaniami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Gdańska

Po otwarciu dyskusji zadano następujące pytania:
1) Jaka jest szansa na ponowne uruchomienie przeprawy promowej pomiędzy
Nowym Portem a Twierdzą Wisłoujście oraz jakie są szanse na uporządkowanie
terenu Szańca Zachodniego?
Wyjaśniono, że zagospodarowanie rekreacyjne terenu Szańca Zachodniego zapisano
jako działanie rewitalizacyjne i przewidziano na nie środki w wysokości 6,5 mln zł.
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Działania w kierunku zagospodarowania terenu Szańca Zachodniego zdeterminowane
są wynikami ekspertyzy, która ma zostać przedstawiona w pierwszym kwartale 2017 r.
Na ich podstawie wykonane zostanie opracowanie zawierające metody rekultywacji lub
remediacji obszaru Szańca Zachodniego. Wybór sposobu utylizacji zanieczyszczenia
terenu da możliwość oszacowania kosztów oraz da odpowiedź jak czasochłonne będzie
to przedsięwzięcie.
W sprawie przywrócenia przeprawy promowej z Nowego Portu do Twierdzy Wisłoujście
badane są kwestie finansowe i organizacyjne ewentualnego połączenia promowego
pieszo-rowerowego.
2) Czy jest plan na oświetlenie Twierdzy Wisłoujście, która jest odnowiona ale
kompletnie niewidoczna po zmroku?
Wyjaśniono, iż w ramach działań ujętych w programie rewitalizacji nie ma takich, które
dotyczyłyby samej Twierdzy. Fundusze strukturalne dedykowane procesowi rewitalizacji
należy przeznaczać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. Dla
Twierdzy Wisłoujście jako obiektu wpisanego do rejestru zabytków należy szukać
środków w innych programach.
3) Zadano pytanie dotyczące wstrzymania wykupu lokali mieszkalnych.
Wyjaśniono, że sprzedaż lokali komunalnych wstrzymana została do czasu uchwalenia
Gminnego Programu Rewitalizacji, które przewidziane jest w kwietniu br. Po tym
terminie każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie. Poinformowano również, że
w przypadku wszelkich działań związanych z GPR obowiązuje tzw. okres trwałości
projektu do 2028r.
4) Czy są przewidziane działania dla „nowej” części Nowego Portu czyli obszaru
dzielnicy zlokalizowanego na południe od ulicy Wyzwolenia?
Poinformowano, iż w Programie nie przewidziano działań inwestycyjnych w tej części
dzielnicy. Wyjaśniono, że w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowane
zostały podwórka w rejonie wielorodzinnej zabudowy zlokalizowanej przy ulicy
Wyzwolenia nr 17 – 22.
5) Dlaczego w GPR nie przewiduje się żadnych działań dotyczących Dworku Fiszera?
Poinformowano, że w Gminnym Programie Rewitalizacji nie przewidziano działań
dotyczących Dworu Fiszera. Wyjaśniono, że takie działania są bardzo kosztowne. Do tej
pory nie udało się znaleźć inwestora na ten teren, dlatego najprawdopodobniej dworek i
jego otoczenie zostanie zagospodarowany w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.
6) Zadano pytanie o możliwości wymiany dotychczasowego ogrzewania piecowego na
miejskie?
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Poinformowano, że obecnie trwają rozmowy z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej o możliwościach nowych podłączeń na obszarach rewitalizacji do sieci miejskiej.
Obecnie GPEC sprawdza jakie jest zapotrzebowanie oraz dostępność do istniejącej sieci i
analizuje ewentualną realizację nowej infrastruktury.
Wyjaśniono kwestie formalne podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej przez
wspólnoty a szczególnie fakt, iż pierwszy krok w kierunku podłączenia się do sieci musi
wykonać dana wspólnota mieszkaniowa i to ona ponosi koszty przyłączenia wewnątrz
budynku.
7) Jaka jest propozycja dla prywatnych właścicieli nieruchomości położonych w
granicach obszarów rewitalizowanych?
Wyjaśniono, że Miasto nie ma formalno-prawnych możliwości dofinansowania
remontów budynków należących do prywatnych właścicieli. Należy poszukiwać
możliwości dofinansowania do obiektów zabytkowych u Miejskiego lub Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Instytucje te dysponują pewną ograniczoną pulą pieniędzy na
dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych.
8) Jakie są ramy czasowe dla realizacji zamierzonych inwestycji i jak wygląda kwestia
złożonych wniosków (dotyczy konkursu dla wspólnot mieszkaniowych) ?
Wyjaśniono, że złożone w konkursie dotyczącym wspólnot3 wnioski o dofinansowanie
remontów są w tej chwili analizowane. Dla wszystkich obszarów rewitalizacji złożono
ponad 250 wniosków z czego ponad 80 dotyczyło wspólnot z obszaru Nowego Portu. Ze
względu na dużą ilość zainteresowanych i ograniczoną pulę pieniędzy, należy się
spodziewać, że dofinansowanie uzyska jedynie część wnioskujących. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi już w piątek 10 lutego a informacje na ten temat pojawią się na stronie
internetowej Biura Rozwoju Gdańska.
Odnośnie przewidywanego terminu realizacji wyjaśniono, że w 2017 roku przygotowana
zostanie dokumentacja techniczna, w 2018 roku zaplanowano realizację inwestycji
związanych z przygotowaniem lokali na cele społeczne od 2019 roku będą realizowane
inwestycje infrastrukturalne oraz remontowe. Zakończenie projektów rewitalizacyjnych
Nowego Portu przewiduje się do czerwca 2023 roku.
9) Co będzie z fragmentem ulicy Wilków Morskich, który nie jest obecnie
przewidziany w GPR do remontu?
Wyjaśniono, że przewidziany do remontu fragment ulicy, wybrany został na podstawie
szczegółowych analiz, uwarunkowań przestrzennych i konsultacji społecznych. Podjęte
zostaną próby, rozszerzenia zakresu projektu o remont części ulicy Wilków Morskich w
późniejszym terminie.
3

Dotyczy Zarządzenia Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu
pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. Termin składania
wniosków do 03 lutego 2017 r.
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10) Czy ulice Bliska i Mylna są brane pod uwagę do remontu w ramach GPR?
Poinformowano, że w ramach działań zapisanych w GPR ulice te nie będą remontowane.
Zakłada się, że działania w obrębie tych ulic zostaną przeprowadzone w ramach działań
komplementarnych finansowanych z innych programów miejskich.
11) Kiedy będą remontowane ulice i kiedy odblokowana zostanie możliwość wykupu
mieszkań ?
Poinformowano, że rozpoczęcie remontów ulic przewidziane jest od roku 2019.
Wyjaśniono, że sprzedaż lokali komunalnych wstrzymana została do czasu uchwalenia
Gminnego Programu Rewitalizacji, które przewidziane jest w kwietniu br. Po tym
terminie każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie. Poinformowano również, że
w przypadku wszelkich działań związanych z GPR obowiązuje tzw. okres trwałości
projektu, aż do 2028r.
12) Od czego zależy czy dana wspólnota mieszkaniowa uzyska dofinansowanie do
swojego projektu? Czy zależy to od ilości członków wspólnoty?
Do oceny wniosków służy szereg kryteriów takich jak np.: zakres inwestycji, bliskość
danej inwestycji do przewidywanych inwestycji miejskich, wcześniejsza aktywność danej
wspólnoty, (czyli czy wspólnota ta przeprowadzała już jakieś remonty). Poinformowano,
że ocena nie zależy od ilości członków wspólnot.
13) Czy wspólnota ma szanse na dofinansowanie złożonego wniosku skoro wcześniej
został już wykonany remont elewacji jej budynku?
Poinformowano, że wszystkie oferty złożone w konkursie dotyczącym wspólnot4
zostaną przeanalizowane i poddane ocenie przez komisję konkursową. Należy jednak
pamiętać, że środki finansowe są ograniczone. Uzupełniono, że dla pozostałych
wspólnot, które nie otrzymają wsparcia finansowego w ramach programu GPR,
poszukiwane są obecnie alternatywne rozwiązania wsparcia pozadotacyjnego.
14) Czy w ramach projektu GPR przewidziany jest monitoring?
Poinformowano, że w ramach remontów dróg przewidziana jest realizacja monitoringu.
15) Czy w ramach programu GPR możliwe będzie dofinansowanie do wymiany
(powiększenia) wiat śmietnikowych, w związku nowymi zasadami segregacji
śmieci?
Poinformowano,
że dofinansowanie do wiat śmietnikowych można otrzymać z
programów zajmujących się dofinansowaniem bezpośredniego otoczenia budynków.

4

Dotyczy Zarządzenia Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu
pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. Termin składania
wniosków do 03 lutego 2017 r.
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16) Jaki jest pomysł na podniesienie poziomu kształcenia i czy te ewentualne działania
dotyczyć będą również szkół ponadgimnazjalnych oraz czy wiadomo jest co będzie
z byłym budynkiem Urzędu Celnego sąsiadującym z ZSO nr 5?
Poinformowano o zakresie działań społecznych zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji. Wyjaśniono, że podniesienie poziomu kształcenia należy do zakresu zadań
Wydziału Rozwoju Społecznego. Dodatkowo wyjaśniono, iż w ramach działań ujętych w
programie rewitalizacji nie ma takich, które dotyczyłyby przedmiotowych budynków.
Ustalenia z dyskusji:
Wniesiono

jedną

uwagę

do

przedstawionego

projektu

Gminnego

Programu

Rewitalizacji dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście dotyczącą rozszerzenia
działań związanych z modernizacją części ulicy Wilków Morskich .

3. Obszar Orunia
TERMIN :

13 lutego 2017 roku godz. 17:00

MIEJSCE:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 5/7,

Gdańsk,
LICZBA UCZESTNIKÓW zgodnie z listą obecności: 60 osób
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Architekt Barbara Zgórska z Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju
Gdańska przedstawiła założenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru
Oruni zgodnie z poniższym planem prezentacji.
•

Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Cel spotkania

−

Agenda konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Podsumowanie dotychczasowych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

−

Analizy i diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Potencjały i wizja obszaru

−

Cele programu rewitalizacji

−

Zadania rewitalizacyjne i komplementarne

−

Prace nad przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych

•

Dyskusja nad rozwiązaniami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Gdańska

Po otwarciu dyskusji zadano następujące pytania:
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1)

Jaki jest zakres planowanych wyburzeń w dzielnicy Orunia?
Wykazano dwa obiekty przewidziane do wyburzenia. Przedstawicielka Gdańskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych wyjaśniła, że bardzo trudno jest uzyskać zgodę na
rozbiórkę obiektów będących w złym a nawet bardzo złym stanie technicznym jeśli są
one ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Konserwator nie wyraża zgody na rozbiórkę
nawet, jeśli obiekt jest po pożarze.

2)

Czy jest możliwość przeprowadzenia renowacji kościoła parafialnego i czy ten
problem znalazł się w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji?
Wyjaśniono, że nie ma formalnej możliwości uzyskania dofinansowania na obiekty
sakralne ze środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację. W sprawie ewentualnej
pomocy finansowej należy kontaktować się z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

3)

Czy w ramach rewaloryzacji Parku Oruńskiego planowane jest połączenie ze
zbiornikiem wodnym? Czy możliwe jest wykupienie przez miasto terenów byłej
elektrociepłowni zlokalizowanej u zbiegu ulic Piaskowej i Raduńskiej?
Poinformowano, że zakres prac rewaloryzacji Parku Oruńskiego zawarty jest
w realizowanym projekcie prowadzonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
Ścieżka piesza wzdłuż potoku jest natomiast uwzględniona do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił, że procedura scalenia działek po dawnej
elektrociepłowni jest możliwa, ale formalnie bardzo skomplikowana i długotrwała. Nie
przewiduje się tego typu działań formalnych w ramach programu rewitalizacji, tym
bardziej, że teren ten położony jest poza obszarem rewitalizacji Oruni.

4)

Autor projektu odbudowy budynku domu kultury zaapelował o ukończenie
odbudowy budynku zgodnie z pierwotnym projektem.
Zastępca
Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił, że działania rewitalizacyjne są
skoncentrowane przede wszystkim na dawnym Rynku Oruńskim a przeznaczenie
środków finansowych na rewaloryzację domu kultury przyniosłoby niewspółmiernie
mały efekt dla działań rewitalizacyjnych na Oruni. Obiekt ten jest w dobrym stanie
technicznym a działania rewitalizacyjne ukierunkowane są na podnoszenie jakości
przestrzeni publicznych i poprawę jakości życia mieszkańców.

5)

Czy rozważana jest możliwość przeniesienia Szkoły Muzycznej do wygaszanego
gimnazjum nr 10, a w budynku szkoły muzycznej zlokalizowania Domu
Sąsiedzkiego?
Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego wyjaśniła, że trwają rozmowy na temat
reorganizacji sieci szkół, ale na dziś brak jest wiążących rozstrzygnięć w tej kwestii.
Należy dążyć do spotkania między dyrekcją Szkoły Muzycznej, Radą Dzielnicy, Domem
Sąsiedzkim i przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego, tak aby wypracować
wspólny kierunek zmian w lokalizacji poszczególnych placówek.
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6)

Czy istnieje możliwość utworzenia publicznego żłobka i przedszkola przy Trakcie
Św. Wojciecha w sąsiedztwie hotelu Zatoka?
Wyjaśniono, że brak odpowiedniej liczby miejsc w publicznych żłobkach to aktualnie
duży problem miast w całej Polsce. Na dzień dzisiejszy nie można dać jednoznacznej
odpowiedzi czy taki żłobek może zostać utworzony w podanej lokalizacji. Jest to wątek
który należy poruszyć na spotkaniu dotyczącym sieci tego typu placówek w całym
Gdańsku. Jeśli ze strony mieszkańców Oruni istnieje potrzeba rozmowy na ten temat, to
najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie z przedstawicielami Wydziału Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego.

7)

Czy istnieją możliwości uzyskania środków finansowych na remont zabytkowych
kamienic przy ulicy Dworcowej 12/14 będących własnością prywatną? Dlaczego
działania rewitalizacyjne nie obejmą również ulicy Dworcowej?
Wyjaśniono, że działania rewitalizacyjne mogą dotyczyć działek gminnych
i wspólnotowych, gmina nie ma możliwości prawnych, by przeznaczyć środki na remont
obiektów będących własnością prywatną. Na tym etapie prac nad programem
rewitalizacji nie przewiduje się remontu w ciągu ulicy Dworcowej z uwagi na powstające
wariantowe koncepcje przejazdów przez tory kolejowe, z których jeden może dotyczyć
ulicy Dworcowej. Przebudowa czy też remont ulicy Dworcowej, będzie analizowana po
rozstrzygnięciu kwestii lokalizacji przejazdu bądź przejazdów kolejowych. Aktualizacja
Gminnego Programu Rewitalizacji będzie następowała co trzy lata.

8)

Czy po przeprowadzonej rewitalizacji, będą kontynuowane inne działania gminy?
Poinformowano, że po zakończeniu działań wynikających z programu rewitalizacji
zakłada się kontynuację zwłaszcza działań społecznych, tak jak na przykład w dzielnicy
Wrzeszcz Dolny, gdzie aktualnie realizowane są działania finansowane z budżetu miasta.
Ponadto dla działań finansowanych ze środków europejskich obowiązuje tak zwana
trwałość projektu, która dla działań społecznych wynosi tyle ile trwał sam projekt.

9)

Czy Miejski Konserwator Zabytków może wspomóc finansowo remont kamienicy
przy Trakcie Św. Wojciecha?
Wyjaśniono, że wparcie Konserwatora Zabytków możliwe jest jedynie w zakresie
ograniczonych środków finansowych jakimi dysponuje. Konserwator dokonuje wyboru
z bardzo obszernej listy obiektów o szczególnych dla miasta walorach kulturowych.

10) Mieszkaniec stwierdził, że dla Oruni najważniejsze są bezkolizyjne przejścia pod
linią kolejową. W Parku Oruńskim prowadzona jest wycinka drzew na dużą skalę
i trwa

budowa

amfiteatru.

Lepszym

miejscem

na

amfiteatr

jest

Park

Schopenhauera. Kanał Raduni po wykonaniu remontu zamienił się w ściek,
natomiast ścianki szczelne tzw. Larsena z pewnością uszkodziły system
korzeniowy alei kasztanowej wzdłuż Kanału. Wzdłuż reprezentacyjnej ulicy jaką
jest Św. Wojciech stoi kilkanaście kamienic wymagających remontu.
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Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił, że Kanał Raduni jest elementem
szerszego systemu ochrony przeciwpowodziowej Gdańska, a o jego skuteczności dla
obszaru Oruni świadczy fakt, że podczas ulewnego deszczu w lipcu 2016 roku nie została
ona zalana ani podtopiona. Park Oruński nie jest bezpośrednio objęty działaniami
rewitalizacyjnymi, zakres prowadzonych prac dostępny jest w Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdańska, która prowadzi inwestycję. Kamienice komunalne przy Trakcie Św.
Wojciecha, są wskazane do remontów w ramach działań zapisanych w GPR. Wspólnoty,
w ramach ogłoszonego konkursu5 na partnerów, miały możliwość złożenia wniosków
o dofinansowanie remontów części wspólnych. Postępowanie to nie dotyczyło kamienic
prywatnych.
W 2016 r. odbyły się kilkudniowe warsztaty z udziałem mieszkańców i spacer badawczy
z udziałem prezydenta. Podkreślono, że wszystkie te formy partycypacji społecznej nie
były wymagane formalnie i miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców
rewitalizowanych obszarów.
11) Jaka jest liczba planowanych bezkolizyjnych przejazdów kolejowych i przejść dla
pieszych?
Poinformowano, że Miasto Gdańsk złożyło wniosek o dofinansowanie na sporządzenie
dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz
z siecią dróg dojazdowych. Dokumentacja ta zawierać będzie analizy możliwości
realizacji bezkolizyjnego przejazdu w rejonie ulicy Sandomierskiej. Dodatkowo
sporządzana jest analiza wariantowa możliwości przekroczenia torów kolejowych dla
tzw. obszaru B. Kwestie przekroczenia torów kolejowych są niezwykle istotne na Oruni,
jednak nie są i nie będą realizowane w ramach projektu rewitalizacji. Analizy te toczą się
równolegle i będą uwzględniane przy programowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
12) Dlaczego od dwóch lat niemożliwe jest uzyskanie warunków zabudowy dla
nieruchomości przy Placu Oruńskim?
Poruszona sprawa nie dotyczyła przedstawionego na spotkaniu projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił, że w tej sprawie należy się udać do
Urzędu Miejskiego w trybie interwencji do Wydziału Urbanistyki i Architektury.
13) Czy w gminnym programie rewitalizacji zakłada się taki stan czystości Kanału
Raduni, by wróciły do jego wód raki, czy w parku Oruńskim będzie kąpielisko
i plaża dla dzieci?
Stan czystości wód w Kanale Raduni nie dotyczy przedstawionego na spotkaniu projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji.

5

Dotyczy Zarządzenia Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu
pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. Termin składania
wniosków do 03 lutego 2017 r.
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Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił, że jakość wód uległa poprawie ale ich
poziom jest zależny od zmiennych warunków pogodowych.
14) Przedstawiciel Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” zachęcał
Oruni do działania. Stwierdził,
sprawach

strategicznych.

mieszkańców

że Gminny Program Rewitalizacji skupia się na

Dodał,

że

społeczność

lokalna

powinna

się

skoncentrować na działaniach społecznych i aktywnie włączać się w ten proces.
15) Jakie są plany dotyczące budynku wozowni w Parku Oruńskim?
Wyjaśniono, że rewaloryzacja Parku Oruńskiego oraz remont budynku wozowni nie
znalazły się pakiecie
działań rewitalizacyjnych przedstawionych na spotkaniu
dotyczącym projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt przebudowy wozowni
jest elementem rewaloryzacji Paru Oruńskiego. Ze szczegółami tego przedsięwzięcia
można zapoznać się w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która posiada projekt
budowlany dotyczący Parku Oruńskiego.
16) Jakie kroki należy podjąć w celu skanalizowania ulicy Bocznej?
Wyjaśniono, że ulica Boczna jest poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji.
W sprawie budowy kanalizacji deszczowej należy wejść w kontakt z Gdańskim Zarządem
Dróg i Zieleni.
17) Kiedy rozpoczną się jakieś działania w parku Schopenhauera, czy są one ujęte
w budżecie?
Wyjaśniono, że rewaloryzacja parku Schopenhauera, nie znalazła się w pakiecie działań
rewitalizacyjnych prezentowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Środki na
rewaloryzację parku przewiduje się w budżecie miasta. Dokładne informacje w tym
zakresie posiada Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.
18) Czy

prawo

własności

zwalnia

Urząd

Miejski

z

ingerencji

w

substancję

mieszkaniową w złej kondycji technicznej?
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wyjaśnił, że miasto nie mam możliwości
finasowania remontów budynków stanowiących własność prywatną. Nawet jeśli są to
obiekty zabytkowe, ich utrzymanie leży po stronie właściciela. Wątpliwości odnośnie
stanu własnościowego wyjaśnić można w odpowiednich jednostkach miejskich.
19) Jakie są planowane działania długofalowe miasta w stosunku do rejonów
rewitalizowanych? Czy miasto w sposób szczególny, już po 2022 roku, będzie
dofinansowywać te rejony?
Wyjaśniono, że na obszarach rewitalizacji będą kontynuowane działania społeczne, tak
jak teraz w Dolnym Wrzeszczu.

Strona 19

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDAŃSKA

20) Czy w

rejonie budynków

Towarzystwa Budownictwa

Społecznego

można

kontynuować zabudowę mieszkaniową, szczególnie, że w tym rejonie nie ma
ekranów?
Wyjaśniono, że zgodnie z aktualnie opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, tereny położone pomiędzy ulicą
Trakt Św. Wojciecha i torami kolejowymi oraz tereny położone na wschód od linii
kolejowej oznaczono jako obszary dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
każdorazowo będzie analizowany teren, zwłaszcza pod względem klimatu akustycznego.

Ustalenia z dyskusji:
Uczestnicy spotkania nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla obszaru Orunia.

4. Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście
TERMIN :

15 lutego 2017 roku godz. 17:00

MIEJSCE:

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk;

LICZBA UCZESTNIKÓW zgodnie z listą obecności: 62 osoby
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Architekt Barbara Zgórska z Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju
Gdańska przedstawiła założenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru
Dolne Miasto/ Plac Wałowy / Stare Przedmieście zgodnie z poniższym planem prezentacji.
Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

I.

−

Cel spotkania

−

Agenda konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Podsumowanie dotychczasowych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

−

Analizy i diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Potencjały i wizja obszaru

−

Cele programu rewitalizacji

−

Zadania rewitalizacyjne i komplementarne

−

Prace nad przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych

Dyskusja nad rozwiązaniami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Gdańska
Po otwarciu dyskusji zadano następujące pytania:
1)

Czy możliwe jest składanie nowych wniosków, propozycji do GPR?
Poinformowano, iż termin składania wniosków do GPR mija dnia 02 marca 2017r.
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2)

Czy możliwe jest urządzenie terenu rekreacyjnego na obszarze po dawnej
„Blaszance”? Zawnioskowano o zainstalowanie jednolitego oświetlenia w rejonie
ulic Sempołowskiej i Królikarni (podobnego do istniejącego przy ul. Kieturakisa).
Wyjaśniono, że przedmiotowy teren nie znalazł się w pakiecie działań rewitalizacyjnych
prezentowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Poinformowano, iż teren po dawnej
„Blaszance” stanowi własności prywatną i brak jest możliwości ingerencji miasta
w utrzymanie tego terenu.
Wniosek nt. oświetlenia został zaprotokołowany.

3)

Zwrócono się o informacje w sprawie przyszłości placu między ulicami Toruńską
i Radną, zasady działania programu „Wspólne Podwórko” oraz o plany wobec
budynku przy ul. Królikarnia 13.
Poinformowano, iż plac między ulicami Toruńską i Radną został włączony do
partnerstwa publiczno – prywatnego. Budynek przy ulicy Królikarnia 13 natomiast
zostanie wyremontowany na potrzeby prowadzenia usług społecznych w ramach
programu rewitalizacji. Udzielono obszernej informacji o możliwościach i zasadach
uczestnictwa w miejskich programach skierowanych do wspólnot mieszkaniowych,
w tym dotyczących programów takich jak na przykład „Wspólne Podwórko”.

4)

Jaka jest koncepcja zagospodarowania dla terenu położonego przy ul. Kamienna
Grobla oraz czy w GPR pojawiły się nowe propozycje zagospodarowania terenów
Bastionów oraz Kamiennej Śluzy?
Wyjaśniono, że teren przy ul. Kamienna Grobla został wskazany jako teren inwestycyjny
w programie partnerstwa publiczno - prywatnego a w obowiązującym planie
miejscowym na terenie tym ustalono funkcję mieszkaniowo-usługową. Koncepcje
zagospodarowania tego terenu będą znane po zakończeniu etapu negocjacji, czyli pod
koniec tego roku.
Poinformowano również o planowanym wyposażeniu terenu rekreacyjnego wzdłuż
Opływu Motławy w elementy małej architektury, m.in. ławki i oświetlenie.
Odnośnie Kamiennej Grodzy, wyjaśniono, iż renowacja tego zabytku jest potrzebna
i bardzo ważna dla miasta, jednak środki finansowe programu rewitalizacji przeznaczone
zostaną przede wszystkim na realizację remontów elementów budynków mieszkalnych,
podwórek i przestrzeni publicznych oraz rozwijanie usług społecznych na obszarze.

5)

Jaka

jest

koncepcja

zagospodarowania

Placu

Wałowego

oraz

przyszłe

przeznaczenie pustego budynku, który tam się znajduje?
Poinformowano o planowanych działaniach w obrębie Placu Wałowego zapisanych
w projekcie GPR. Wyjaśniono, że przedmiotowy budynek znajduje się w rękach
prywatnych a zgodnie z ustaleniami planu miejscowego możliwe jest prowadzenie tam
działalności usługowej.
6)

Jaki jest plan dotyczący boiska i placu zabaw w rejonie ul. Przyokopowej?
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Poinformowano, iż teren w sąsiedztwie ulic Przyokopowej i Fundacyjnej znalazł się
w programie partnerstwa publiczno - prywatnego. Teren ten znajduje się w granicach
obowiązującego planu miejscowego, który przeznacza go pod funkcję mieszkaniowousługową. Uzupełniono że na dzień dzisiejszy nie można jeszcze określić dokładnego
położenia nowych boisk sportowych.
7)

Zadano pytanie o realizację boiska przy szkole nr 65 oraz projekt przystani
z przenioską.
Wyjaśniono, że przedmiotowy teren nie znalazł się w pakiecie działań rewitalizacyjnych
prezentowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Poinformowano zebranych
o projekcie przystani kajakowej z przenioską w ramach zadania „Pomorskie Szlaki
Kajakowe” oraz o priorytetowym podejściu do realizacji przedmiotowego boiska
w ramach programu partnerstwa publiczno - prywatnego, która ma się rozpocząć
w 2018 roku.

8)

Złożono zastrzeżenia do realizacji nawierzchni na ul. Łąkowej oraz zapytano o
oświetlenie ulicy Reduta Dzik.
Wyjaśniono, że oświetlenie w ulicy Reduta Dzik zostało ujęte w projekcie GPR w ramach
modernizacji ulic wraz z infrastrukturą podziemną dla rejonu ulic Królikarnia
i Sempołowskiej. Zgłoszenie odnośnie stanu nawierzchni i chodnika zostało przyjęte.
Poinformowano, że zostanie ono przekazane odpowiednim jednostkom miejskim.

9)

Jakie są możliwości remontów elewacji kamienic przy ulicach Królikarnia
i Sempołowskiej?
Informacji o możliwości remontu kamienic miejskich, komunalnych lub wspólnotowych
udzieliły przedstawicielki Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

10) Co i kiedy będzie się działo w rejonie ulic Wróbla, Szczygla i Kurzej?
Wyjaśniono, że kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Wróbla, Szczygla i Kurzej to miejsce,
gdzie trwają prace przygotowawcze do inwestycji w kierunku realizacji zabudowy
mieszkaniowo – usługowej. Odnośnie harmonogramu realizacji inwestycji
zaproponowano kontakt z Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
11) Jakie są sposoby zabezpieczenia miasta na wypadek wycofania się inwestora
z partnerstwa publiczno - prywatnego .
Wyjaśniono, że procedura partnerstwa publiczno prywatnego nie stanowi materii
prezentowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Poinformowano dodatkowo, iż
miasto ma wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z inwestorami. Aktualnie
trwają negocjacje z potencjalnymi inwestorami a wszystkie szczegóły umów będą znane
prawdopodobnie pod koniec 2017 roku.
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12) Wyrażono zadowolenie z planowanej rewaloryzacji Placu Wałowego i terenów
wzdłuż Opływu Motławy. Zapytano o harmonogram działań rewitalizacyjnych i
losy kwartału między ulicami Toruńską i Żabi Kruk.
Poinformowano, że program jest w początkowej fazie i trudno jest obecnie ustalać
szczegółowy harmonogram przyszłych działań. Aktualnie trwa proces kompletowania
dokumentów do wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
Poinformowano, że teren dzisiejszego parkingu w kwartale między ulicami Toruńską
a Żabim Krukiem został objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Planowane wcześniej na tym terenie Muzeum Sztuki Współczesnej,
prawdopodobnie powstanie na terenach postoczniowych na Młodym Mieście. Kwartał
ma szansę zostać uzupełniony zabudową mieszkaniowo-usługową, ale nie będzie to
działanie w ramach programu rewitalizacji.
13) Zgłoszono problem braku przejścia pieszego przez ulicę Łąkową w okolicy sklepu
Biedronka oraz brak barierki ochronnej w okolicy kościoła p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP przy ul. Łąkowej 34A. Poinformowano również o braku oświetlenia
na ul. Reduta Dzik i krytycznym stanie ul. Przesmyk.
Poinformowano, iż problem z przejściami dla pieszych zostanie przekazany Gdańskiemu
Zarządowi Dróg i Zieleni, a problem oświetlenia na ul. Reduta Dzik był już wcześniej
wyjaśniony. Dodatkowo przekazano, że w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska trwają
prace projektowe dotyczące ul. Przesmyk.
14) Jakie są planowane działania odnośnie działek przy ul. Reduta Dzik, które zostały
pokazane na rysunku do GPR.
Wyjaśniono, iż przy ul. Reduta Dzik znajdują się dwa obszary niezabudowane włączone
do programu partnerstwa publiczno – prywatnego.
15) Jakie będzie wyposażenie terenu rekreacyjnego wzdłuż Opływu Motławy
w monitoring.
Poinformowano, iż potrzeba instalacji monitoringu wizyjnego na terenie bastionów
została ujęta jako działanie w projekcie GPR.
16) Jakie będą przyszłe losy terenu po dawnej „Blaszance”.
Wyjaśniono, że przedmiotowy teren nie znalazł się w pakiecie działań rewitalizacyjnych
prezentowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to teren prywatny, ponadto
teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod
funkcje mieszkaniowo-usługowe. Poinformowano, że miasto nie ma wpływu na
utrzymanie porządku na terenie prywatnej nieruchomości.
17) Zgłoszono problem z lokalizacją śmietniska przy ul. Reduta Dzik.
Poinformowano, że planowany jest remont szesnastu kamienic komunalnych wraz
z możliwością zagospodarowania podwórek oraz przebudową sieci ciepłowniczej.
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Wszystkie te działania powinny poprawić estetykę tego obszaru oraz rozwiązać
problemy gromadzenia odpadów. Poinformowano również o możliwości uczestnictwa
w programie „Wspólne Podwórko”.
18) W jaki sposób zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej budynki przy
ul. Toruńskiej? Czy sieci zostaną poprowadzone poprzez ulice?
Wyjaśniono, że
GPEC realizuje nowe podłączenia kamienic poprzez podwórka.
W przypadku realizacji podłączenia przez istniejący chodnik bądź drogę - wykonawca nie
może pogorszyć stanu nawierzchni i ma obowiązek po zakończeniu inwestycji
doprowadzić do stanu zastanego. Każda z inwestycji wymagać będzie indywidualnego
rozwiązania.
19) Gdzie zostaną zlokalizowane boiska w zamian za

istniejące

boiska w rejonie

ul. Wróbla? Czy obniżenie poziomu wód gruntowych na Dolnym Mieście wpływa na
pogarszający się stan oraz pęknięcia ścian kamienic na rogu ulic Zielonej i Dobrej?
Poinformowano, że nie odnotowano informacji o wahaniu poziomu wód gruntowych na
Dolnym Mieście. Tereny sportowe zostały wskazane do realizacji w ramach partnerstwa
publiczno- prywatnego.
20) Dlaczego działania rewitalizacyjne nie są prowadzone kompleksowe po obu
stronach Opływu Motławy? Co stało się z dawnym planem budowy mostu na
Olszynkę, przez Opływ Motławy na przedłużeniu ulicy Toruńskiej?
Wyjaśniono, iż teren Olszynki znajduje się poza granicą opracowania GPR. Budowa
mostu na Olszynkę, przez Opływ Motławy na przedłużeniu ulicy Toruńskiej nie stanowi
działania zapisanego w przedstawianym Gminnym Programie Rewitalizacji.
21) Zadano pytanie o place zabaw dla dzieci na terenie Dolnego Miasta.
Radna Dzielnicy Śródmieście poinformowała, że Radzie udało się pozyskać środki na
realizację placu zabaw w rejonie ulicy Chłodnej. Dodano że jego budowa rozpocznie się
już w kwietniu 2017 roku.
22) Poproszono o informację na temat przyszłości budynku przy ul. Królikarnia 1 oraz
planów dotyczących remontu ulicy Przesmyk.
Wyjaśniano, że kamienice przy ul. Królikarnia 1 oraz 2 zostaną poddane pracom
remontowym w ramach działań zapisanych w GPR. Temat projektu przebudowy
ul. Przesmyk był już wcześniej poruszany.
23) Jakie są możliwości stosowania zbiorczych koszy na śmieci?
Poinformowano o różnorodności rozwiązań stosowanych przez
mieszkaniowe w zakresie realizacji punktów gromadzenia odpadów.
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24) Jakie są plany rewitalizacji dla odcinka ul. Łąkowej, na północ od ul. Podwale
Przedmiejskie? Zwrócono uwagę na zły stan kontenerów na śmieci w rejonie ulic
Królikarnia i Reduta Dzik oraz w okolicach ul. Kieturakisa.
Wyjaśniono, że północny odcinek ul. Łąkowej (od ul. Podwale Przedmiejskie do
ul. Długie Ogrody) nie znajduje się w granicach obszaru rewitalizacji. Zgłoszenie
odnośnie punktów gromadzenia odpadów zostanie przekazane odpowiednim
jednostkom.

Ustalenia z dyskusji:
Wniesiono

jedną

uwagę

do

przedstawionego

projektu

Gminnego

Programu

Rewitalizacji dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście dotyczącą
rozszerzenia działań związanych z modernizacją opływu Motławy do wschodniej
granicy obszaru.
Wniosek o zastosowanie jednolitego oświetlenia w rejonie ulicy Sempołowskiej
i Królikarni. Dodatkowo wprowadzić oświetlenie ulicy Reduta Dzik.
Zweryfikować stan punktów gromadzenia odpadów w rejonie ul. Królikarnia, Reduta
Dzik i Kierturakisa.

III.Debata z grupami przedstawicielskimi
TERMIN :

20 lutego 2017 roku godz. 17:00

MIEJSCE:

sala Akwen w budynku Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk

LICZBA UCZESTNIKÓW zgodnie z listą obecności: 36 osób
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Architekt Barbara Zgórska z Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju
Gdańska przedstawiła założenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru:
Biskupia Górka / Stary Chełm, Dolne Miasto/ Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z
Twierdzą Wisłoujście i Orunia zgodnie z poniższym planem prezentacji.
•

Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Cel spotkania

−

Agenda konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Podsumowanie dotychczasowych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

−

Analizy i diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji

−

Potencjały i wizja dla każdego obszaru

−

Cele programu rewitalizacji
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−

Zadania rewitalizacyjne i komplementarne dla każdego obszaru

−

Prace nad przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych

•

Dyskusja nad rozwiązaniami projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Gdańska
Po otwarciu dyskusji zadano następujące pytania:

1) Jakie inwestycje są planowane w ramach Programu Rewitalizacji na obszarze
Biskupia Górka w szczególności w rejonie dużych obszarów fortyfikacji i MOSIRu. Czy planowane są inwestycje na terenach zieleni?
Wyrażono poparcie dla realizacji skwerów i zieleńców. Niepokój budzą
wskazane na mapie tereny inwestycyjne. Ogólnie wybór inwestycji na obszarze
budzi wątpliwości, czy wsłuchano się w głos mieszkańców w czasie konsultacji
społecznych?
Wyjaśniono sposób oznaczenia różnych rodzajów użytków zielonych na załączniku
graficznym do GPR.
Tereny MOSIR i pozostałe tereny zieleni oznaczone są jako obszary do przekształceń.
Przekształcenie terenu jest zgodne z obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego tj. tereny usługowe z zielenią rekreacyjną.
Zgodnie z ustaleniami planu obszar zagospodarowany będzie w 70% pod zieleń,
dodatkowo możliwa jest, jako uzupełnienie realizacja zaplecza socjalnego. Mieszkańcy
będą mieli dostęp do tych terenów, tak jak do innych obiektów sportowych na terenie
miasta.
W ramach konsultacji przeprowadzono szereg spotkań, dzięki którym przygotowano
katalog przedsięwzięć zapisanych w GPR odpowiadający na potrzeby mieszkańców.
Program będzie aktualizowany co 3 lata i odpowiednio modyfikowany w celu jak
najskuteczniejszego dopasowania do zmieniających się potrzeb mieszkańców danego
obszaru. Działania zawarte w programie były konsultowane z Urzędem
Marszałkowskim, tak aby skutecznie ubiegać się o dofinasowanie tych działań
z funduszy europejskich.
Działania jakie będą podejmowane w ramach obecnego etapu rewitalizacji skupiać się
będą na poprawie szeroko pojętej jakości życia mieszkańców i w ramach tych działań
planowane są m.in. remonty wielu budynków mieszkalnych oraz wskazanych w toku
konsultacji miejsc rekreacyjnych jak skwery i zieleńce, czyli miejsca codziennej
aktywności mieszkańców.
2) Z czego wynika wizja Biskupiej Górki nawiązującej do paryskiej dzielnicy
Montmartre czy tez Dolnego Miasta jako portugalskiego miasteczka. Czy jest to
wizja mieszkańców czy projektantów?
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Wyjaśniono, że w pierwszym etapie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji
odbyły się warsztaty z mieszkańcami. Wizje i wyobrażenia obszarów objętych
rewitalizacją wynikają z tych właśnie spotkań. Nawiązanie do takich inspiracji i genezę
pomysłów znaleźć można w „Analizach do Gminnego Programu Rewitalizacji”
i w podsumowaniu konsultacji. Wyjaśniono także, że zamieszczone w prezentacji
fotografie mają przybliżyć mieszkańcom te wizje. Porównanie wizjonerskie Biskupiej
Górki do paryskiego Montmartre pojawiło się w toku konsultacji z mieszkańcami
i Radami Dzielnic. Obie dzielnice mają podobną topografię i formę zabudowy z XIX
i XX wieku. Podobieństwo widać w piętrzących się uliczkach, terenach zieleni.
Dzielnica ta charakteryzuje się oryginalnym klimatem przedwojennego Gdańska.
Elementy te stanowią potencjał i szansę na przywrócenie Biskupiej Górki Śródmieściu
Gdańska.
3) Czy
w
rejonie ulicy
Górka/
Rogaczewskiego
będzie realizowane
zagospodarowanie wspólnego podwórka, zwłaszcza w kontekście inwestycji
związanej z realizowanym właśnie punktem zasilania.
W ramach działań rewitalizacyjnych planowane jest urządzenie skweru w rejonie
Górka Rogaczewskiego.
4) Jaki wpływ na planowane inwestycje w rejonie Starego Chełmu będzie miał
fakt, że teren jest objęty ochroną konserwatorską. Czy planowane są działania
w ramach zagospodarowania podwórek? Zauważono, że w miejscu gdzie
proponowana jest lokalizacja domu sąsiedzkiego aktualnie jest „szulernia”
i zapytano, jakie miasto ma plany wobec tego lokalu.
Dodano, że zdaniem mieszkańca teren oznaczony na załączniku graficznym jako
inwestycyjny nie jest dobrym miejscem, ponieważ graniczy z dawnym
cmentarzem żydowskim.
Wyjaśniono, że propozycje działań inwestycyjnych są konsultowane ze służbami
konserwatorskimi, tak aby w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie proponowanych działań nie
zostały one w dalszych etapach zablokowane przez negatywne opinie konserwatora.
Teren oznaczony na załączniku graficznym jako potencjalnie inwestycyjny jest
rozpatrywany jako ewentualna oferta do mieszkaniowego programu rządowego, nie
jest to jednak działanie w ramach programu rewitalizacji. Działania jakie
proponowane są na obszarze Starego Chełmu to przede wszystkim remont lokalu
i uruchomienie w nim Domu Sąsiedzkiego oraz rewaloryzacja skweru przy ulicy
Buczka. W ramach rewitalizacji nie będą prowadzone zadania z zakresu
zagospodarowania podwórek w tym rejonie, ponieważ te tereny należą do
prywatnych właścicieli, na których ciąży obowiązek ich utrzymania. Jeśli jakieś
wspólnoty zdecydują się na wspólne zagospodarowanie podwórek mogą zgłosić się
do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i przystąpić do programu, w
ramach którego można uzyskać dofinasowanie na takie działania.

Strona 27

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDAŃSKA

Ponadto, szczegółowo omówiono sytuację budynku przy ulicy Buczka 16, który jest
w większości pusty. Gmina Miasta Gdańska posiada 85% udział własnościowy w tym
budynku.
Podkreślano, że głównym celem programu rewitalizacji na obszarze Starego Chełmu
będzie poprawa dostępu do usług społecznych i podniesieniu ich jakości.
5) Czy planowane jest połączenie piesze pomiędzy Dolnym Miastem a Biskupią
Górką, które pojawiało się przy okazji wstępnych koncepcji zwężenia Podwala
Przedmiejskiego? Czy planowane są działania społeczne wspólne w tych dwóch
obszarach?
W odpowiedzi wyjaśniono, że układ transportowy, w tym połączenia ponad torami
kolejowymi był elementem projektu przebudowy tej części miasta. Projekt ten nie
uzyskał jednak rekomendacji kwalifikującej do dofinasowania i na razie nie będzie
rozpatrywany. W ramach programu rewitalizacji skupiono się na katalogu działań,
który przede wszystkim pozwoli zrealizować postawione w nim cele oraz da
możliwość uzyskania finansowania ze środków europejskich, krajowych oraz działań
ujętych w budżecie miasta.
W zakresie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi dodano, że
współpraca zależy od samych organizacji a wymiana doświadczeń jest jak najbardziej
pożądana.
6) Które tereny na Dolnym Mieście objęte są partnerstwem publiczno –
prywatnym?
Wskazano, których terenów dotyczy partnerstwo publiczno – prywatne: rejon
zajezdni, niezabudowane działki w rejonie ulicy Sempołowskiej, Królikarni i Jaskółczej.
7) Czy planowane jest połączenie promowe pomiędzy Nowym Portem a Twierdzą
Wisłoujście?
Wyjaśniono, że w sprawie uruchomienia promu Miasto analizuje możliwości
uruchomienia połączenia pieszo - rowerowego relacji Nowy Port – Twierdza
Wisłoujście. Po przeprowadzeniu analiz w tym finansowych podejmowane będą
decyzje odnośnie ewentualnych rozwiązań.
8) Czy są prowadzone rozmowy mające na celu przeniesienie Policji w inne miejsce
i przywrócenie terenu mieszkańcom jako połączenia pomiędzy Biskupią Górką
a Starym Chełmem? Czy te tereny możliwe są do zagospodarowania
i udostępnienia mieszkańcom w jakikolwiek sposób, na przykład terenu
z którego Policja na co dzień nie korzysta? Czy w kolejnych etapach rewitalizacji
mieszkańcy będą mieli szanse wypowiedzieć się w zakresie szczegółów realizacji
konkretnych projektów?
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Wyjaśniono, że do czasu przeniesienia komendy policji w inny rejon miasta nie
planuje się żadnych działań na tym terenie. Dodano, że rozmowy na temat
przeniesienia trwają. W sytuacji zmiany siedziby policji zostaną przeprowadzone
analizy w kierunku najkorzystniejszego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
potrzeb mieszkańców.
W odniesieniu do kwestii dalszej formy współpracy z mieszkańcami podkreślono, że
każde działania inwestycyjne prowadzone na obszarach rewitalizacji będą
prowadzone w konsultacjach z mieszkańcami. Partycypacja społeczna i możliwość
współdecydowania w procesie jest co do zasady elementem procesu rewitalizacji.
9) Ulica Menonitów została zniszczona w czasie inwestycji deweloperskiej firmy
DORACO. Kto i w jaki sposób może wpłynąć na poprawę zwłaszcza stanu dojścia
pieszego do wiaduktu?
Wyjaśniono, że zgodnie z obowiązującym prawem każdy inwestor, który korzysta
z dróg publicznych czy innych terenów, po zakończeniu procesu budowlanego jest
zobowiązany przywrócić teren z którego korzystał do stanu co najmniej takiego jak
przed rozpoczęciem danej inwestycji. Zadanie ujęte w ramach programu rewitalizacji
dotyczące remontu ulicy Menonitów to działanie komplementarne.
10) Jaki jest przewidywany zakres prac w rejonie Placu Wałowego? Czy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie realizowało tam inwestycje
w zakresie uzupełnienia luk w zabudowie? Jaki będzie zakres ingerencji
w podwórka w tym rejonie?
Wyjaśniono, że plany inwestycyjne Towarzystwa Budownictwa Społecznego w rejonie
Placu Wałowego nie są sprecyzowane. Dodano, że wskazane na załączniku graficznym
podwórko do pilotażowego zagospodarowania to działanie, w ramach programu
rewitalizacji.
11) W jaki sposób przewiduje się realizację przedstawionego celu 5 programu
rewitalizacji – ożywienie lokalnej przedsiębiorczości?
Przywołano wnioski z przeprowadzonych analiz, w których stwierdzono, że żaden
z obszarów nie wyróżniał się szczególnie wybitnie złymi lub szczególnie dobrymi
warunkami w zakresie gospodarczym. Gdańsk, jako miasto jest w dobrej kondycji
gospodarczej. Działania w programie rewitalizacji, z uwagi na brak dedykowanych
narzędzi zarządzania gospodarką, oparte będą o istniejące programy w mieście, które
będą wzmacniane jak na przykład wynajmowanie lokali pod działalność gospodarczą
w programie „Lokal za złotówkę”. Aktualna lista adresów lokali dostępnych
w programie znajduje się na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych. Założono też, że w ramach programu aktywizacji społeczno –
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zawodowej prowadzonej w Gdańsku od marca tego roku mieszkańcy będą mogli
wziąć udział w różnego rodzaju kursach zawodowych czy szkoleniach.
12) W jaki sposób będą przeprowadzane prace związane z zapleczami
podwórkowymi, czy mieszkańcy będą mieli możliwość wpływania na te projekty
– wybór elementów zagospodarowania, kolorystyki itp.? Jaki jest przewidywany
termin realizacji tych inwestycji?
Wyjaśniono, że każde działanie w ramach zagospodarowania podwórek będzie
realizowane we współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy będą mieli wpływ zarówno
na sposób zagospodarowania podwórek jak i na zastosowane elementy zieleni, małej
architektury i inne zależnie od potrzeb.
Odnośnie terminów wyjaśniono, że wynikają one przede wszystkim z regulaminów
finansowych programów unijnych, czyli w tej perspektywie są to lata 2014-2020,
z możliwością rozliczenia projektów do 2023 roku. Do tego czasu programy
zadeklarowane we wniosku o dofinasowanie muszą być wykonane i rozliczone.
Natomiast działania finansowane z budżetu miasta też są ujęte w programach
budżetowych i w zależności od ich zakresu i charakteru mają ustalony termin
realizacji.
W imieniu Rady Dzielnicy Chełm wyrażono prośbę o dalsze konsultacje społeczne na
Chełmie. Zwłaszcza w pierwszych etapach działań tak, aby uniknąć nieporozumień
odnośnie zakresu planowanych działań.
Ustalenia z dyskusji:
Uczestnicy spotkania nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska.
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IV. Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Gdańska w dniach 01.02.2017r. - 02.03.2017r.
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Gdańska” została sporządzona zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Przedmiotowe konsultacje
społeczne wynikają z art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy oraz art. 54 ust. 2 i art. 47 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 353).
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu konsultacji społecznych
ww projektu Programu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie, na stronie
Biura Rozwoju Gdańska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dodatkowo
sześciu Radom Dzielnic z obszarów objętych rewitalizacją przesłano mail z obwieszczeniem z
dnia 25 stycznia 2017 r.
W dniach od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r. udostępniono Program w siedzibie Biura
Rozwoju Gdańska, opublikowano go w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach Biura
Rozwoju Gdańska. Przez 30 dni

możliwe było składanie uwag za pomocą formularza.

W trakcie trwania konsultacji zorganizowano cztery otwarte spotkania informacyjne z
interesariuszami rewitalizowanych obszarów oraz przeprowadzono debatę z grupami
przedstawicielskimi. Działania te wyczerpują, zawarte w ustawie o rewitalizacji, zapisy
dotyczące form konsultacji społecznych..
Większość poruszanych podczas konsultacji społecznych zagadnień dotyczyło wyjaśnienia
zakresu zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji działań. Część z tematów
wywołanych podczas spotkań,

propozycje i sugestie zgłoszone w toku dyskusji nad

projektem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska nie dotyczyły bezpośrednio
zawartości i struktury Programu.
W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych wniesiono następujące uwagi :
Uwagi

do

projektu

Gminnego

Programu
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Rewitalizacji

miasta

Gdańska

Lp

Data
wpływu

Interesariusz

Obszar rewitalizacji

Treść uwagi

Rozstrzygnięcie Prezydenta

Uwagi mieszkańcami zgłoszone ustnie w trakcie otwartych spotkań z interesariuszami
Uwaga dotyczyła rozszerzenia działań inwestycyjnych Uwaga uwzględniona
zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji o remont
części ulicy Zaroślak .
Nowy Port Twierdza
Uwaga dotyczyła rozszerzenia działań związanych z Uwaga uwzględniona
Wisłoujście
modernizacją części ulicy Wilków Morskich .
Dolne Miasta / Plac Wałowy Uwaga dotyczyła rozszerzenia działań związanych z Uwaga uwzględniona
/ Stare Przedmieście
modernizacją opływu Motławy do
granicy obszaru po
wschodniej stronie.

1.

06.02.17r.

Mieszkaniec

Biskupia Górka / Stary
Chełm

2.

08.02.17r.

Mieszkaniec

3.

15.02.17r.

Mieszkaniec

1.

07.02.17r.

Mieszkaniec

Biskupia Górka/Stary
Chełm

2.

21.02.17.

Mieszkaniec

Dolne Miasto/Plac Wałowy

3.

21.02.17.

Jednostka
pomocnicza

Biskupia Górka/Stary
Chełm

Uwagi w formie pisemnej
Włączenie do programu rewitalizacji zagospodarowania
terenu między kamienicami przy ul. Biskupiej 4 i 6 a Al. Armii
Krajowej, gdzie obecnie stoją kontenery DORACO. W tym
rejonie miał być utworzony punkt widokowy.
Wniosek o ujęcie w programie remontu domu przy ul.
Rzeźnickej 46.

Uchwała Rady Dzielnicy Chełm X/19/2017 z dnia 17 lutego
2017 roku
1. W rejonie ul. Zieleniogórskiej, Stoczniowców, Pohulanka i
linii szańców – teren określony w diagnozie jako do
przekształceń i zainwestowania -wprowadzenie zmian w
kierunku:
- zachowanie w stanie naturalnym,
- wprowadzenie zakazu grodzenia terenu i zapewnienie jego
pełnej dostępności (wykluczenie komercjalizacji)
- wprowadzenie zakazu wycinki drzew (także w celu tworzenia
osi widokowych)
- przywrócenie dostępu do terenu leśnego od strony Biskupiej
Górki w kierunku Bastionu Zbawiciela.

Uwaga nieuwzględniona
Działanie nie zostało ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji z uwagi na realizację priorytetowych inwestycji
oraz ograniczone środki finansowe.
Uwaga nieuwzględniona
Działanie nie zostało ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji z uwagi na realizację priorytetowych inwestycji
wskazanych podczas konsultacji z mieszkańcami oraz
ograniczone środki finansowe.
Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.
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2. Wprowadzenie zmian uwzględniających obecne funkcje
terenu oznaczonego jako planowana przestrzeń publiczna w
obrębie ul. Buczka i Reformackiej – w miejscu niezbędnego
dla funkcjonowania istniejącego parkingu i śmietników,
których nie ma możliwości przeniesienia w inne miejsce.

Uwagi nieuwzględnione.
Działania nie zostały ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji z uwagi na realizację innych priorytetowych
inwestycji wskazanych podczas konsultacji z mieszkańcami
oraz ograniczone środki finansowe w ramach programu.

3. Zagospodarowanie jako przestrzeń publiczną obszaru przy
ścieżce rekreacyjnej łączącej ul. Reformacką i Stoczniowców
(teren wskazany jako inwestycyjny).
4. Ujęcie w programie modernizacji ulic wskazanych jako
główne ciągi piesze na Starym Chełmie.
4.

27.02.17.

Mieszkaniec

Biskupia Górak/Stary
Chełm

5.

27.02.17.

Mieszkaniec

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

6.

28.02.17.

7.

28.02.17.

Jednostka
pomocnicza
Jednostka
pomocnicza

8.

28.02.17.

Nowy Port z Twierdzą
Wisłoujście
Biskupia Górka/Stary
Chełm i Dolne Miasto/Plac
Wałowy/Stare
Przedmieście
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
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Brak zgody na rewitalizację terenu z uwagi na to, że jest to
jedyny teren zieleni w pobliżu. Jest to miejsce odpoczynku i
spacerów mieszkańców. W lesie tym zamieszkuje dużo
zwierząt i ptaków pod ochroną dodatkowo rośne tam wiele
gatunków roślin. Teren stanowi płuca osiedla Chełm.
Niedoinwestowanie istniejących terenów rekreacyjnych na
obszarze Biskupia Górka / Stary Chełm.
Zachowanie w stanie naturalnym terenów zielonych na
obszarze Biskupiej Górki tj. lasu otaczającego MOSIR wraz z
zielenią cmentarną i pocmentarną. W tym wprowadzenie
zakazu
grodzenia,
pełnej
dostępności,
wykluczenie
komercjalizacji oraz zakaz wycinki drzew także i w celu
tworzenia osi widokowych. Przywrócenie dostępu terenów
leśnych od Biskupiej Górki, odtworzenie połączenia
drogowego w kierunku Bastionu Zbawiciela.
Pozytywna opinia.

Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u.

Pozytywna opinia.

Nie wymaga rozpatrzenia

Niedoinwestowanie istniejących terenów rekreacyjnych na
obszarze Biskupia Górka / Stary Chełm.
Zachowanie w stanie naturalnym terenów zielonych na
obszarze Biskupiej Górki tj. lasu otaczającego MOSIR wraz z
zielenią cmentarną i pocmentarną. W tym wprowadzenie
zakazu
grodzenia,
pełnej
dostępności,
wykluczenie
komercjalizacji oraz zakaz wycinki drzew także i w celu

Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.

Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.

Nie wymaga rozpatrzenia
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tworzenia osi widokowych. Przywrócenie dostępu terenów
leśnych od Biskupiej Górki, odtworzenie połączenia
drogowego w kierunku Bastionu Zbawiciela.
9.

11.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

12.

28.02.17.

Mieszkaniec

13.

28.02.17.

Mieszkaniec

14.

28.02.17.

Mieszkaniec

15.

28.02.17.

Mieszkaniec

16.

28.02.17.

Mieszkaniec

17.

28.02.17.

Mieszkaniec

18.

28.02.17.

Mieszkaniec

19.

28.02.17.

Mieszkaniec

20.

28.02.17.

Mieszkaniec

21.

28.02.17.

Mieszkaniec

22.

28.02.17.

Mieszkaniec

23.

28.02.17.

Mieszkaniec

24.

28.02.17.

Mieszkaniec

25.

28.02.17.

Mieszkaniec

26.

28.02.17.

Mieszkaniec

27.

28.02.17.

Mieszkaniec

10.

28.02.17.

28.02.17.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
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j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDAŃSKA

28.

28.02.17.

Mieszkaniec

29.

28.02.17.

Mieszkaniec

30.

28.02.17.

Mieszkaniec

31.

28.02.17.

Mieszkaniec

32.

28.02.17.

Mieszkaniec

33.

28.02.17.

Mieszkaniec

34.

28.02.17.

35.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

36.

28.02.17.

Mieszkaniec

37.

28.02.17.

Mieszkaniec

38.

28.02.17.

Mieszkaniec

39.

28.02.17.

Mieszkaniec

40.

28.02.17.

Mieszkaniec

41.

28.02.17.

Mieszkaniec

42.

28.02.17.

Mieszkaniec

43.

28.02.17.

Mieszkaniec

44.

28.02.17.

Mieszkaniec

45.

28.02.17.

Mieszkaniec

46.

28.02.17.

Mieszkaniec

47.

28.02.17.

Mieszkaniec

Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
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j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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48.

28.02.17.

Mieszkaniec

49.

28.02.17.

Mieszkaniec

50

28.02.17.

Mieszkaniec

51.

28.02.17.

Mieszkaniec

52.

28.02.17.

Mieszkaniec

53.

28.02.17.

Mieszkaniec

54.

28.02.17.

Mieszkaniec

55.

28.02.17.

Mieszkaniec

56.

28.02.17.

Mieszkaniec

57.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

58.

28.02.17.

59.

28.02.17.

60.

61.

28.02.17.

28.02.17.

62.

28.02.17.

63.

28.02.17.

64.

65.

28.02.17.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.
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66.

28.02.17.

rewitalizacji
Mieszkaniec

67.

28.02.17.

Mieszkaniec

68.

28.02.17.

Mieszkaniec

69.

28.02.17.

Mieszkaniec

70.

28.02.17.

72.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

73.

28.02.17.

Mieszkaniec

74.

28.02.17.

Mieszkaniec

75.

28.02.17.

Mieszkaniec

76.

28.02.17.

Mieszkaniec

77.

28.02.17.

Mieszkaniec

78.

28.02.17.

Mieszkaniec

79.

28.02.17.

Mieszkaniec

80.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji

71.

28.02.17.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
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j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Brak uwag/ Pusty Formularz

-

Niedoinwestowanie istniejących terenów rekreacyjnych na
obszarze Biskupia Górka / Stary Chełm.
Zachowanie w stanie naturalnym terenów zielonych na
obszarze Biskupiej Górki tj. lasu otaczającego MOSIR wraz z
zielenią cmentarną i pocmentarną. W tym wprowadzenie
zakazu
grodzenia,
pełnej
dostępności,
wykluczenie
komercjalizacji oraz zakaz wycinki drzew także i w celu
tworzenia osi widokowych. Przywrócenie dostępu terenów
leśnych od Biskupiej Górki, odtworzenie połączenia
drogowego w kierunku Bastionu Zbawiciela.

Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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81.

28.02.17.

Mieszkaniec

82.

28.02.17.

Mieszkaniec

83.

28.02.17.

84.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

85.

28.02.17.

Mieszkaniec

86.

28.02.17.

Mieszkaniec

87.

28.02.17.

Mieszkaniec

88.

28.02.17.

Mieszkaniec

89.

28.02.17.

Mieszkaniec

90.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

91.

28.02.17.

92.

28.02.17.

93.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

94.

28.02.17.

Mieszkaniec

95.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

96.

28.02.17.

97.

28.02.17.

98.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

99.

28.02.17.

Mieszkaniec

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
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j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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100.

28.02.17.

Mieszkaniec

101.

28.02.17.

102.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

103.

28.02.17.

Mieszkaniec

104.

28.02.17.

105.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

106.

28.02.17.

Mieszkaniec

107.

28.02.17.

Mieszkaniec

108.

28.02.17.

Mieszkaniec

109.

28.02.17.

Mieszkaniec

110.

28.02.17.

Mieszkaniec

111.

28.02.17.

112.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

113.

28.02.17.

Mieszkaniec

114.

28.02.17.

Mieszkaniec

115.

28.02.17.

116.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

117.

28.02.17.

Mieszkaniec

118.

28.02.17.

Mieszkaniec

Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
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j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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Chełm
119.

120.

28.02.17.

28.02.17.

121.

28.02.17.

122.

28.02.17.

123.

124.

125.

126.

28.02.17.

28.02.17.

28.02.17.

28.02.17.

127.

28.02.17.

128.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

130.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

131.

28.02.17.

Mieszkaniec

132.

28.02.17.

Mieszkaniec

133.

28.02.17.

Mieszkaniec

134.

28.02.17.

Mieszkaniec

129.

28.02.17.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
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135.

28.02.17.

Mieszkaniec

136.

28.02.17.

Mieszkaniec

137.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

138.

28.02.17.

139.

28.02.17.

140.

28.02.17.

142.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

143.

28.02.17.

Mieszkaniec

144.

28.02.17.

Mieszkaniec

145.

28.02.17.

141.

28.02.17.

150.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

151.

28.02.17.

Mieszkaniec

146.

147.

148.

149.

28.02.17.

28.02.17.

28.02.17.

28.02.17.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
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152.

28.02.17.

Mieszkaniec

153.

28.02.17.

Mieszkaniec

154.

28.02.17.

Mieszkaniec

155.

28.02.17.

Mieszkaniec

156.

28.02.17.

Mieszkaniec

157.

28.02.17.

Mieszkaniec

158.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

159.

28.02.17.

160.

28.02.17.

163.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

164.

28.02.17.

Mieszkaniec

165.

28.02.17.

Mieszkaniec

166.

28.02.17.

161.

162.

28.02.17.

28.02.17.

167.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

168.

28.02.17.

Mieszkaniec

169.

28.02.17.

Mieszkaniec

Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
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170.

28.02.17.

171.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

172.

28.02.17.

Mieszkaniec

173.

28.02.17.

174.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

175.

28.02.17.

Mieszkaniec

176.

28.02.17.

Mieszkaniec

177.

28.02.17.

Mieszkaniec

178.

28.02.17.

Mieszkaniec

179.

28.02.17.

Mieszkaniec

180.

28.02.17.

186.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

187.

28.02.17.

Mieszkaniec

181.

28.02.17.

182.

28.02.17.

183.

184.

185.

28.02.17.

28.02.17.

28.02.17.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
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188.

28.02.17.

Mieszkaniec

189.

28.02.17.

Mieszkaniec

190.

28.02.17.

Mieszkaniec

191.

28.02.17.

Mieszkaniec

192.

28.02.17.

Mieszkaniec

193.

28.02.17.

Mieszkaniec

194.

28.02.17.

Mieszkaniec

195.

28.02.17.

Mieszkaniec

196.

28.02.17.

Mieszkaniec

197.

28.02.17.

Mieszkaniec

198.

28.02.17.

Mieszkaniec

199.

28.02.17.

202.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

203.

28.02.17.

Mieszkaniec

204.

28.02.17.

Mieszkaniec

205.

28.02.17.

Mieszkaniec

206.

28.02.17.

Mieszkaniec

200.

201.

28.02.17.

28.02.17.

Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
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207.

28.02.17.

208.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

209.

28.02.17.

Mieszkaniec

210.

28.02.17.

Mieszkaniec

211.

28.02.17.

Mieszkaniec

212.

28.02.17.

Mieszkaniec

213.

28.02.17.

Mieszkaniec

214.

28.02.17.

215.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

216.

28.02.17.

Mieszkaniec

217.

28.02.17.

Mieszkaniec

218.

28.02.17.

Mieszkaniec

219.

28.02.17.

220.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

221.

28.02.17.

Mieszkaniec

222.

28.02.17.

Mieszkaniec

223.

28.02.17.

Mieszkaniec

224.

28.02.17.

Mieszkaniec

225.

28.02.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
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j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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226.

28.02.17.

Mieszkaniec

227.

28.02.17.

Mieszkaniec

228.

28.02.17.

Mieszkaniec

229.

28.02.17.

Mieszkaniec

230.

28.02.17.

Mieszkaniec

231.

28.02.17.

Mieszkaniec

232.

28.02.17.

Mieszkaniec

233.

28.02.17.

Mieszkaniec

234.

28.02.17.

Mieszkaniec

235.

01.03.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

236.

28.02.17.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

1. Zredagowanie opisu bez wydzielenia obszarów jest
znaczącym utrudnieniem w odczytywaniu opisu, należy
podzielić opis na obszary dla lepszego zrozumienia jego treści.

Uwaga nieuwzględniona. Dokument Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Gdańska sporządzono zgodnie z ustawą o
rewitalizacji. Dokument składa się z analiz sporządzonych dla
każdego z obszarów ujętych w odrębne części. W Gminnym
Programie Rewitalizacji zawarto podsumowanie analiz, wizję
oraz podstawowe działania rewitalizacyjne dla każdego z
obszarów odrębnie.
Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.
Każdorazowo zagospodarowanie terenu musi być zgodne z
parametrami ustalonymi w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W mpzp
określone są między innymi zasady kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenu, odprowadzenia wód opadowych
oraz zasady ochrony środowiska i przyrody.

2. str. 8 i 9 „niedoinwestowanie terenów rekreacyjnych na
obszarze Biskupia Górka/ Stary Chełm”
Wniosek: zachowanie w naturalnym integralnego układu
terenów zielonych (zał. 1A, przede wszystkim działki nr 6/2),
wprowadzenie zakazu grodzenia poszczególnych części,
zapewnienie
dostępności,
wykluczenie
komercjalizacji,
wprowadzenie zakazu wycinki drzew w celu tworzenia osi
widokowych. W obecnie obow. mpzp teren działki nr 6/2 jest
oznaczony jako 021-Z64 – teren zieleni krajobrazowo –
ekologicznej. W zał. 1 i w opisie brak odniesienia do specyfiki
działki nr 2 – terenu leśnego, wskazanego do rewitalizacji na
równi z terenem boisk sportowych MOSIR.
3. Uwarunkowania środowiskowe pkt. 4.1. – uwzględnienie
szczególnych warunków dla działki nr 6/2 tj. jako płaski teren,
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naturalny, stanowiący zabezpieczenie dla opadów deszczu
(retencja)
4. Brak odniesienia w GPR do terenów MOSIR i terenu leśnego
– należy utrzymać MOSIR w obecnej formie tak jak w
obowiązującym mpzp. Brak jest koncepcji zagospodarowania
dla terenów MOSIR co może skutkować wycięciem
istniejącego drzewostanu i degradacją istniejących skarp.
237.

01.03.17.

Mieszkaniec

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

238.

01.03.17.

Mieszkaniec

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

239.

02.03.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji

240.

241.

02.03.17.

02.03.17.

Jako mieszkaniec Biskupiej Górki zgłaszam wniosek o
uwzględnienie szerszej wycinki drzew w ramach realizacji
projektu umocnienia skarp na Biskupiej Górce, w
szczególności o drzewa rosnące na skarpie zaplecza ul.
Biskupiej 18, 19, 20, 21. Zgodnie z projektem „Przegląd
techniczny drzewostanu rosnącego na terenie Biskupiej Górki
03.2016 do wycinki wskazane są zaledwie trzy drzewa (…)
które zostały wycięte. Niestety (…) jest o wiele więcej drzew
zagrażających pobliskim kamienicom. (…) Problemem jest też
ograniczenie dostępu światła i zawilgocenia murów. (…)
Pierwotnie skarpy porośnięte były trawą, obecne drzewa to
samosiejki rozwijające się od czasów powojennych.
Wnioski w tej sprawie składane były wielokrotnie m.in. do
ZDIZ, DRMG oraz podczas spaceru z Prezydentem Piotrem
Grzelakiem w dniu 17.02.2016 r.
Niedoinwestowanie istniejących terenów rekreacyjnych na
obszarze Biskupia Górka / Stary Chełm.
Zachowanie w stanie naturalnym terenów zielonych na
obszarze Biskupiej Górki tj. lasu otaczającego MOSIR wraz z
zielenią cmentarną i pocmentarną. W tym wprowadzenie
zakazu
grodzenia,
pełnej
dostępności,
wykluczenie
komercjalizacji oraz zakaz wycinki drzew także i w celu
tworzenia osi widokowych. Przywrócenie dostępu terenów
leśnych od Biskupiej Górki, odtworzenie połączenia
drogowego w kierunku Bastionu Zbawiciela.

Uwaga niezasadna.
Umocnienie skarp nie było działaniem rewitalizacyjnym
wskazanym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta
Gdańska. Inwestycje dotyczące stabilizacji skarp prowadzone
są przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska jako odrębny
projekt niezależny od GPR, a mający istotny wpływ na obszar.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Strona 47

Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.
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242.

02.03.17.

243.

02.03.17.

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

244.

02.03.17.

Mieszkaniec

245.

02.03.17.

Mieszkaniec/wł
aściciel.

Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/ Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

Remonty
na
poziomie
parteru
powinny
być
przeprowadzone z użyciem wyłącznie tyków naturalnych
– zapraw cementowo wapiennych oraz z użyciem farb
oddychających bez użycia zapraw i gładzi gipsowych.
Zagospodarowanie
miejsca
przeznaczonego
na
kontenery na śmieci (np. śmietnik przy ul. Zaroślak i Na
Stoku). Budowa wiat śmietnikowych lub inny rodzaj
wygrodzenia
Monitoring
szerokopasmowy;
stworzenie
bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w celu
dołączenia
do
monitoringu
strumienia
kamer
montowanych przez wspólnoty mieszkaniowe lub osoby
prywatne.
Utwardzenie miejsc postojowych np. parking przy ul.
Zaroślak 2 i 4

Uwaga niezasadna.
Rozwiązania
projektowe
dotyczące
elementów
zagospodarowania terenów, szczegółowych rozwiązań
technicznych, doboru roślinności, doboru materiałów
budowlanych i lokalizacji miejsc postojowych zawarte w
uwadze rozstrzygane będą na etapie opracowania
poszczególnych
projektów
budowlanych
lub
zagospodarowania terenu.

1.
2.

3.
4.
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j. w.

2.

6.

Nowy Port

j. w.

Uwaga nieuwzględniona. Tytuł obszaru przyjęty został
zgodnie z uchwałą nr XII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia
28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku

5.

Mieszkaniec

j. w.

Dlaczego w tytule (nazwie obszaru) nie ujęto słowa
Zaroślak skoro przewidywany jest tu remont ulicy nr 1-4

4.

02.03.17

j. w.

1.

3.

246.

j. w.

Wprowadzenie jednej rośliny, która powtarza się w
przestrzeniach publicznych na terenie rewitalizowanym,
np. głóg dwuszyjkowy, który stałby się elementem
charakterystycznym dla dzielnicy.
Uporządkowanie terenu po zakładzie szewskim (działka
nr 180/6 )
Budowa wiaty śmietnikowej na działce nr 180/6
odpowiedniej
wielkości
zgodnie
z
potrzebami
wynikającymi z nowymi przepisami.
Wymiana płyt betonowych na podwórkach za kamienicą
– działka 179/11.
Wyznaczenie miejsc parkingowych z utwardzoną
nawierzchnią.

Uwaga nieuwzględniona
Działania nie zostały ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji z uwagi na realizację priorytetowych inwestycji
wskazanych podczas konsultacji z mieszkańcami oraz
ograniczone środki finansowe.
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5.

247.

02.03.17

Właściciel

248.

02.03.17

Mieszkaniec

Dolne Miasto/ Plac Wałowy
/ Stare Przedmieście

Biskupia Górka/Stary
Chełm

Wyznaczenie trawników i miejsc spotkań sąsiedzkich
(ławeczki, trzepak, miejsce do rozpięcia sitaki
badmintona, ew kosz do koszykówki – dzieci bardzo
chętnie spędzają czas na tym podwórku).
Wniosek o włączenie działki nr 194/7 obr. 99 do działań
rewitalizacyjnych poprzez zagospodarowanie terenu bulwaru
nad
Motławą
przy
ul.
Kotwiczników.
W
wyniku
przeprowadzonych działań miałby powstać teren spacerowy z
małą architekturą dostępny dla mieszkańców.
1. Oznaczone na mapie pod inwestycje mieszkaniowe
działki 5A, 5B, 5C nie nadają się pod zabudowę
mieszkaniową. Budynki tam postawione będą stanowiły
uciążliwość dla tych, które już stoją przy ulicy Zaroślak .
Ta część ulicy Zaroślak (budynki 8 i 12) znajdują się już od
południa w zabudowie pierzejowej, tworzenie zabudowy
pierzejowej również od drugiej strony jest absurdem:
2. Utrudni to przepływ powietrza pomiędzy budynkami,
3. Ograniczy dopływ światła do nich, poza tym możliwa
odległość między budynkami jest bardzo niewielka ,
stanowić może zagrożenie stabilności skarp.
4. Wymienione działki nadają się najwyżej na postawienie
garaży lub stworzenie miejsc parkingowych. Najlepiej zaś,
żeby pozostały niezabudowane
5. Doprowadzić do instalacji oświetlenia na tym odcinku
traktu pieszego nad Kanałem Raduni.

6. Stworzenia kładki w stronę peronu SKM droga nad
Kanałem Raduni co zwiększyłoby atrakcyjność i
dostępność dzielnicy dla wszystkich mieszkańców
Gdańska.
7. W ramach remontu odcinka ulicy Zaroślak pomiędzy nr 1 a
14 (zabudowa pierzejowa) warto rozważyć zmianę
organizacji
ruchu na jednokierunkowy obecnie
samochody nie są w stanie wyminąć się, co kończy się
regularnym jeżdżeniem po chodnikach.
Postuluje się
wprowadzenie strefy 30
8. Przy okazji remontu skarp Biskupiej Górki obsadzić ją
roślinami, które w szczególnie wydajny sposób radzą
sobie z zanieczyszczeniami powietrza (oprócz pieców
także samochody przez cały rok)
9. Problem uciążliwości wynikającej z problemu niskiej
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Uwaga nieuwzględniona
Działanie nie zostało ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji z uwagi na realizację priorytetowych inwestycji
wskazanych podczas konsultacji z mieszkańcami oraz
ograniczone środki finansowe.
Uwaga niezasadna. Działania zapisane w Gminnym
Programie Rewitalizacji na obszarze Biskupia Górka / Stary
Chełm nie dotyczą inwestycji budowlanych a na obszarach
oznaczonych jako
tereny potencjalnie inwestycyjne
zainwestowanie musi spełniać przepisy budowlane w tym
odległości od istniejących obiektów ze względu na
zaciemnienie i stabilność skarp.

Uwaga nieuwzględniona
Działanie nie zostało ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji z uwagi na realizację priorytetowych inwestycji
wskazanych podczas konsultacji z mieszkańcami oraz
ograniczone środki finansowe.
Uwaga niezasadna.
Teren peronu SKM leży poza graniami obszaru Biskupia
Górka /Stary Chełm.
Uwaga niezasadna.
Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące organizacji
ruchu i doboru roślinności oraz rozwiązań dotyczących
ograniczenia
zanieczyszczeń
zawarte
w
uwadze
podejmowane będą na etapie opracowania poszczególnych
projektów technicznych.
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emisji na tym obszarze.
10. Zlikwidować
źródła
niskoemisyjne
zwłaszcza
w
kontekście budynku hostelu przy ulicy Zaroślak 12 i
posiada kotłownie na paliwo stale
249.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji

Całość projektu GPR

250.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji

Dolne Miasto/Plac Wałowy/
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Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmują tylko
wybiórcze inwestycje. Dlaczego przedsięwzięcia które w
większym stopniu będą oddziaływać na obszar rewitalizacji
zostały wyłączone z programu (nie zostały ujęte w
podstawowych przedsięwzięciach, czy też uzupełniających).
Sporządzany dokument jest dokumentem Gminnym, czy
dokumentem tylko jednej jednostki organizacyjnej miasta?
Czytając odnosi się wrażenie, iż jest to dokument niestety
tylko jednej jednostki organizacyjnej. Wnioskuję aby do listy
podstawowych przedsięwzięć włączyć przedsięwzięcia ujęte w
tabeli 14.1 wykazanej na stronie 136.
Uzasadnienie na stronie 136:
„Powyższa tabela przedstawia wybrane przedsięwzięcia
realizowane komplementarnie przez różne podmioty, w tym
przy dużym udziale, w przypadku Dolnego Miasta, środków
prywatnych. Ze względu na podział kompetencyjny jednostek i
spółek miejskich, koszty wykonania najważniejszych
przedsięwzięć równoległych nie wchodzą bezpośrednio w
szacunkowy koszt GPR".
Gminny Program Rewitalizacji powinien ujmować wszystkie
inwestycje, które w istotny sposób przyczyniają się do wyjścia
obszaru ze stanu kryzysowego. Należałoby ująć w nim zatem
wszystkie inwestycje, a tłumaczenie się tym, iż każda
inwestycja jest realizowana przez inny podmiot nie powinna
być brana pod uwagę. To że Miasto ma różne jednostki,
realizujące różne inwestycje powinno być zaletą a w
programie należałoby zebrać wszystkie inwestycje w jednym
miejscu.
Dlaczego cały czas powołują się Państwo na jakieś unijne
wytyczne jeśli jest to dokument o charakterze strategicznomiejskim?
Czy to oznacza, że sporządzając program nie zwracano uwagi
na zapisy ustawy o rewitalizacji?
1. Zgodnie ze wskazaniem obszarów wpisanych do rejestru
zabytków oraz granic obszarów uznanych za pomnik historii
zasadne jest włączenie obszaru brzegu Opływu Motławy po
stronie dzielnicy Olszynka – co zostało zgłoszone pismem RD
Olszynka.

Uwaga nieuwzględniona
Gminny
Program Rewitalizacji Miasta Gdańska został
sporządzony zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz wytycznymi
określonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego. W Gminnym Programie Rewitalizacji ujęto
szczegółowe działania tak zwane podstawowe, które
finansowane będą w 85 % ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i 15 % z
budżetu miasta i środków prywatnych. Pozostałe działania,
tak zwane komplementarne, realizowane będą w ramach
istniejących programów miejskich z innych środków
finansowych niż przeznaczone na rewitalizację. Z tego
względu wskazane zostały jako komplementarne, mające
istotne znaczenie dla obszaru.

Uwaga niezasadna.
Wyznaczenie obszarów do rewitalizacji wraz ich granicami
analizowane było na etapie tzw. Delimitacji i przyjęte zgodnie
z uchwałą nr XII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28
kwietnia
2016 r.
w sprawie
wyznaczenia
obszarów
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251.

02.03.17

Przedsiębiorca

Całość projektu GPR

252.

02.03.17

Mieszkaniec

Nowy Port/Twierdza
Wisłoujście

253.

02.03.17

Mieszkaniec

Biskupia Górka/Stary
Chełm
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2. Wniosek o wprowadzenie oznaczenia wskazania barier
przestrzennych dla kładek nad Opływem Motławy (ul.
Wspólna, Chłodna, Sadowa – ul. Modra) jako że nie spełniają
funkcji integracji komunikacyjnej z dzielnicą Śródmieścia.
3. Str. 104 pkt. 6. Uzupełnienie o modernizację systemu
oświetlenia Opływu Motławy po stronie Olszynki wraz
zagospodarowaniem
zieleni.,
wyposażenia
w
małą
architekturę. Pominięcie wpłynie negatywnie na wizerunek i
estetykę tych obszarów.
4. str. 106 pkt. 8 Brak wdrożenia inicjatyw skierowanych do
odbiorców mających na celu integrację z mieszkańcami
sąsiedniej dzielnicy Olszynka spowoduje negatywny oddźwięk
i wrażenie niepełnej rewitalizacji m. Gdańska.
5. Przedstawione wskaźniki zadowolenia mieszkańców,
sytuacji finansowej, poziomu degradacji infrastruktury (…)
dzielnicy Olszynka kwalifikował ten obszar do objęcia
rewitalizacją.
Na liście wskaźników na str. 145 GPR nie wymieniono
wskaźników produktu zdefiniowanych w SZOOP RPO WP dla
poddziałania 8.1.1. (mimo, że środki z RPO stanowią źródło
finansowania działań wskazanych w GPR) tj.
Ludność
mieszkająca
na
obszarach
objętych
zintegrowanymi rozwoju obszarów miejskich
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Doświadczenie w realizacji programów rewitalizacji wskazuje,
że zgodność wskaźników jest kluczowa dla wybory projektów
zgłoszonych do finansowania w ramach RPO. Dodatkowo
wskaźnik „powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją”
został wskazany jako wskaźnik produktu weryfikowany w
ramach odniesienia.
Odcinek ul. Strajku Dokerów pomiędzy ul. Góreckiego a
Wilków Morskich jest jednym z niewielu nieoświetlonych w tej
okolicy. Wnoszę aby w ramach GPR zamontować na tej części
ulicy oświetlenie lub przygotować infrastrukturę podziemną
pod oświetlenie w rejonie ulic Góreckiego, Strajku Dokerów i
Wilków Morskich. Warto też aby były to stylizowane lampy
oświetleniowe tak jak np. na ul. Rybołowców, co przyczyni się
do poprawy atrakcyjności Nowego Portu.
Uwzględnienie w projekcie rewitalizacji
1. Doprowadzenia instalacji gazowej dla budynków
położonych przy:
ul. Stoczniowców 29, 31, 33, 35, 37, ul. Zieleniogórska 3,5,7,9,
11, 11a

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.
Działania rewitalizacyjne dedykowane są przede wszystkim
mieszkańcom obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.
Działania inwestycyjne realizowane będą w graniach
wyznaczonych obszarów.
Istniejące kładki nad Opływem Motławy nie stanowią bariery
przestrzennej, zapewniają bezpieczne połączenie piesze
pomiędzy dzielnicami.

Uwaga nieuwzględniona. Wskaźniki wymienione w SZOOP
RPO WP są uwzględnione we wniosku o dofinansowanie, jako
wymóg formalny. Dla Gminnego Programu Rewitalizacji są to
wartości stałe, niezależne od rodzaju planowanych działań dla
realizacji celów rewitalizacji. Ponadto wartości te wskazane są
w charakterystyce obszarów.

Uwaga uwzględniona. Zakres działań wymienionych w
uwadze został ujęty w działaniach dla obszaru Nowy Port z
Twierdzą Wisłoujście. Szczegółowe rozwiązania projektowe
zawarte w uwadze rozstrzygane będą na etapie opracowania
poszczególnych
projektów
budowlanych
lub
zagospodarowania terenu. Decyzje dotyczące na przykład
doboru latarni podejmowane będą na etapie opracowania
poszczególnych projektów budynków.
Uwaga nieuwzględniona.
Działania nie zostały ujęte w Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta Gdańska z uwagi na realizację
priorytetowych inwestycji wskazanych podczas konsultacji
z mieszkańcami oraz ograniczone środki finansowe.
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254.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji

Biskupia Górka/Stary
Chełm

255.

02.03.17

Mieszkaniec

256.

02.03.17

257.

02.03.17

258.

02.03.17

259.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

260.

02.03.17

Mieszkaniec

261.

02.03.17

Mieszkaniec

262.

02.03.17

Mieszkaniec

263.

02.03.17

Mieszkaniec

264.

02.03.17

Mieszkaniec

265

02.03.17

266.

02.03.17

267

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec/wł
aściciel
Mieszkaniec

2. Doprowadzenie kanalizacji sanitarnej dla:
ul. Kolonia Przyszłość,
ul. Kolonia Postęp, ul. Kolonia
Studentów
Niedoinwestowanie istniejących terenów rekreacyjnych na
obszarze Biskupia Górka / Stary Chełm.
Zachowanie w stanie naturalnym terenów zielonych na
obszarze Biskupiej Górki tj. lasu otaczającego MOSIR wraz z
zielenią cmentarną i pocmentarną. W tym wprowadzenie
zakazu
grodzenia,
pełnej
dostępności,
wykluczenie
komercjalizacji oraz zakaz wycinki drzew także i w celu
tworzenia osi widokowych. Przywrócenie dostępu terenów
leśnych od Biskupiej Górki, odtworzenie połączenia
drogowego w kierunku Bastionu Zbawiciela.
j. w.

Uwaga niezasadna.
W ramach działań zapisanych w Gminnym Programie
Rewitalizacji nie przewiduje się ingerencji w tereny leśne i
zadrzewione w sąsiedztwie MOSIR-u. Nie planuje się realizacji
dodatkowych dróg.
Tworzenie osi widokowych nie jest elementem żadnego z
działań planowanych w ramach programu rewitalizacji.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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268

02.03.17

Mieszkaniec

269.

02.03.17

Mieszkaniec

270.

02.03.17

Mieszkaniec

271.

02.03.17

Mieszkaniec

272.

02.03.17

273.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

274.

02.03.17

Mieszkaniec

275.

02.03.17

276.

02.03.17

277.

02.03.17

278.

02.03.17

279.

02.03.17

280.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Właściciel/użytk
ownik
Mieszkaniec

281.

02.03.17

282.

02.03.17

283.

02.03.17

Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec
spoza obszaru
rewitalizacji
Mieszkaniec

284.

02.03.17

Mieszkaniec

Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

Biskupia Górka/Stary
Chełm
Biskupia Górka/Stary
Chełm

j. w.

j. w.

j. w.

j. w.

Strona 53

