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1. WPROWADZENIE 

1.1. Cel opracowania  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku przygotowanie, 

koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także samo jej prowadzenie, 

stanowią zadania własne gminy. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja dotychczas 

obowiązujących granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, diagnoza sytuacji w mieście Gdańsku 

oraz zaproponowanie nowych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. 

Gdańsk to miasto na prawach powiatu, największe miasto województwa pomorskiego 

i jednocześnie jego stolica. Położone jest nad Zatoką Gdańską, nad ujściem rzeki Motławy do Wisły. 

Stanowi ważny ośrodek gospodarczy, kulturalny i akademicki. Gdańsk wchodzi również w skład 

Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i wraz z sąsiadującymi miastami stanowi rdzeń tej 

metropolii. W Gdańsku zlokalizowany jest także największy w Polsce port morski. 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku (stan na dzień 31 marca) Gdańsk 

zamieszkiwany był przez 486 022 osób, co dawało mu szóste miejsce w Polsce pod względem ludności. 

Liczba mieszkańców Gdańska stale się zwiększa – zgodnie z danymi NSP w latach 2011-2021 ludność 

miasta wzrosła o 5,6%.  

W skład miasta wchodzi 35 jednostek pomocniczych (dzielnic): Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm, 

Jasień, Kokoszki, Krakowiec - Górki Zachodnie, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, 

Olszynka, Orunia Górna - Gdańsk Południe, Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Osowa, Piecki - Migowo, 

Przeróbka, Przymorze Małe i Przymorze Wielkie, Rudniki, Siedlce, Stogi, Strzyża, Suchanino, 

Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, 

Wzgórze Mickiewicza, Zaspa Młyniec i Zaspa Rozstaje oraz Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.  

 
Rys. 1. Podział miasta na jednostki pomocnicze 
Źródło: gdansk.pl 
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Rewitalizacja w Gdańsku z sukcesem prowadzona jest już od 2004 roku. Pierwsze działania 

rewitalizacyjne realizowane były na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wytyczono wówczas 

dwa pierwsze pilotażowe obszary rewitalizacji, w których skoncentrowano projekty przestrzenne, 

gospodarcze i społeczne: Dolne Miasto oraz zespół miejskich fortyfikacji Grodzisko. W ramach 

pierwszego programu rewitalizacji powstało m.in. centrum popularyzacji nauki Hevelianum na Górze 

Gradowej. W roku 2010 Lokalny Program Rewitalizacji został zaktualizowany, a do objęcia działaniami 

wyznaczono cztery obszary: Dolne Miasto, Nowy Port, Letnicę oraz Wrzeszcz Dolny. Do realizacji 

projektów udało się uzyskać środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  

Większe zmiany przyniosła ustawa o rewitalizacji, przyjęta w 2015 roku, wprowadzając nowe 

narzędzia oraz ustanawiając Gminny Program Rewitalizacji. W latach 2015-2016 pracowano nad 

przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023, który 

ostatecznie uchwalono w 2016 roku (i zaktualizowano trzy lata później). Jako podobszary rewitalizacji 

wskazano ponownie Nowy Port i Dolne Miasto, które rozszerzono o obszar Placu Wałowego i Starego 

Przedmieścia, a także Biskupią Górkę ze Starym Chełmem oraz Orunię. Część środków pozyskano 

z funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej. Obecnie kończy się realizacja tych programów. 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2015-2023 oraz nową perspektywą finansową 2021-2027 pojawia 

się potrzeba aktualizacji GPR, ewaluacji dotychczasowych postępów i wprowadzenia nowych 

projektów. Jest to również okazja do aktualizacji diagnozy zjawisk kryzysowych w mieście, weryfikacji 

obowiązujących granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz ewentualnej ich korekty. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawa prawna: 

• Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 485 

 

Podstawa opracowania: 

• Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2019 przyjęty uchwałą 

nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zmieniony uchwałą 

nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019 roku, 

• Uchwała nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Gdańsku, 

• „System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji – analiza wskaźnikowa” 

na lata 2016-2019, publikacje Biura Rozwoju Gdańska, 

• „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” 2018, opracowanie 

Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego; 2021, opracowanie 

DANAE, 

• „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015”, opracowanie Biura Rozwoju Gdańska, 
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• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

przyjęte uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku, zmienione 

uchwałą nr XII/218/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku, 

• „Delimitacja krok po kroku: Metoda wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”, publikacja Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa, 2019 

1.3. Podstawowe pojęcia1 

Rewitalizacja – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Interesariusze rewitalizacji – są to w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe 

i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym. Można go wyznaczyć w przypadku występowania na nim ponadto co 

najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw; 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej 

jakości terenów publicznych; 

 
1 Na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 485 
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4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, które nie muszą mieć ze sobą wspólnych 

granic. 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, jednak nie większy 

niż 20% powierzchni gminy i zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. Cechuje się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, a ze względu na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić na nim rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, które nie muszą mieć ze sobą wspólnych granic. 

Gminny Program Rewitalizacji [dalej: GPR] – dokument sporządzany dla obszaru rewitalizacji, 

składający się ze szczegółowej diagnozy tego obszaru, obejmującej analizę negatywnych zjawisk oraz 

potencjałów, opracowywany przy udziale lokalnej społeczności oraz interesariuszy rewitalizacji. GPR 

powinien zawierać m.in.: 

• diagnozę obszaru rewitalizacji, 

• opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy, 

• opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 

• cele rewitalizacji oraz kierunki planowanych działań służących eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk, 

• opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

• mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

• szacunkowe ramy finansowe GPR wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze 

źródeł publicznych i prywatnych, 

• opis struktury zarządzania realizacją GPR, 

• system monitorowania i oceny GPR. 

1.4. Procedura delimitacji obszaru rewitalizacji2 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

(delimitację) powinna poprzedzać odpowiednia diagnoza. W tym celu przeprowadza się analizy, 

w których wykorzystywane są obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane 

do lokalnych uwarunkowań.  

Proces wyznaczania obszaru rewitalizacji można opisać w kilku krokach: 

Krok 1. Dobór pól podstawowych do analizy wskaźnikowej – aby przeanalizować zróżnicowanie 

wewnętrzne zjawisk w gminie, konieczny jest jej podział na pewne pola podstawowe, dla których 

przeprowadzana będzie agregacja danych i które pozwolą na jak najlepsze przedstawienie 

wybranych problemów.  

 
2 Na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 485 
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Krok 2. Analiza i diagnoza sytuacji w sferze społecznej – zgodnie z ustawą obszar zdegradowany 

musi cechować się występowaniem koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. 

Krok 3. Analiza i diagnoza sytuacji w innych sferach – zgodnie z ustawą aby uznać obszar za 

zdegradowany, musi on cechować się występowaniem co najmniej jednego negatywnego 

zjawiska spoza sfery społecznej. 

Krok 4. Delimitacja obszaru zdegradowanego – na podstawie zebranych informacji wskazuje się 

obszary w gminie będące w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk, które 

następnie wyznacza się jako obszar zdegradowany. 

Krok 5. Analiza i diagnoza koncentracji negatywnych zjawisk i potencjałów na terenie 

zdegradowanym – na wskazanych terenach wskazuje się obszary szczególnie dotknięte 

negatywnymi zjawiskami oraz analizuje się istotność terenów dla rozwoju lokalnego gminy oraz 

jego endogenne potencjały. 

Krok 6. Delimitacja obszaru rewitalizacji – na podstawie przeprowadzonych analiz wyznacza się 

granice obszaru rewitalizacji. 

Krok 7. Przyjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – po 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji następuje ich formalne wskazanie 

w uchwale rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, w procesie partycypacyjnym 

z zaangażowaniem lokalnej społeczności.  
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2. DOKUMENTY POWIĄZANE 

2.1 Delimitacja obszaru zdegradowanego w Gdańsku w 2016 r. 

W Gdańsku rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o GPR przyjęty uchwałą nr XXXVIII/1012/17 

Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku (aktualizowany w 2019 roku). W roku 2016 Rada 

Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji3, w której w wyniku tzw. Delimitacji obszarów zdegradowanych 2015 oraz konsultacji 

społecznych zgodnie z ustawą o rewitalizacji, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz wytycznymi RPO 

UMWP ustanowiono nowe granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Delimitację 

wykonano w oparciu o metodę podziału przestrzeni na strefy funkcjonalno-przestrzenne: jednostki 

urbanistyczne. Obszar miasta podzielony został według następujących kryteriów: 

• funkcja terenu, 

• fizjonomia terenu, czyli jego zabudowa, jej charakter i okres powstania, 

• intensywność użytkowania, 

• intensywność zaludnienia, 

• renta położenia.  

Dodatkowo podczas podziału w miarę możliwości uwzględniono granice obwodów spisowych 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

Na podstawie wyżej wymienionych uwarunkowań wyznaczono osiem stref funkcjonalno-

przestrzennych: 

1. Lasy; 

2. Jednostki urbanistyczne powstałe po roku 1970, obejmujące zarówno zabudowę 

wielorodzinną (osiedla, „wielka płyta” itp.) jak i jednorodzinną.  

3. Obszary zróżnicowanej funkcjonalnie zabudowy mieszkaniowo-usługowej o udziale własności 

komunalnej poniżej 30%. Na obszarach tego typu znajduje się stosunkowo niewielka liczba 

potencjalnych beneficjentów programów rewitalizacji. 

4. Tereny położone w centralnym paśmie usługowym Aglomeracji Trójmiejskiej, koncentracja 

funkcji metropolitalnych. Są to obszary o dużym zróżnicowaniu funkcjonalnym, wysokim 

potencjale inwestycyjnym i wysokiej rencie położenia, na których zasadniczo nie występują 

obszary zdegradowane, a jeżeli występują – renta położenia sprawia, że są w stanie 

samodzielnie z nich wyjść, bez specjalnych polityk pomocowych. 

5. Tereny przemysłowe, składowe, wojskowe, handel wielkopowierzchniowy, oczyszczalnie 

ścieków itp. Zawierają również tereny poprzemysłowe, dla których nie można stosować 

polityki rewitalizacji – nie występują na nich problemy społeczne. Politykę przekształceń dla 

tych terenów określono w Studium. 

6. Tereny sportu i rekreacji, kampusy uniwersyteckie, zieleń parkowa, obszary ochrony przyrody, 

ogródki działkowe. Obszary pełniące inne funkcje, w tym m.in. obszary o ograniczonym 

zagospodarowaniu i infrastrukturze technicznej. Nie wymagają one przeprowadzania 

rewitalizacji. Kampusy uniwersyteckie, obejmujące dominujące obszarowo tereny uczelni 

 
3 Uchwała nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zde-
gradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku 
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wyższych i instytutów naukowych, tereny sportu i rekreacji, parki, obszary chronione 

przyrodniczo itp. 

7. Tereny o ekstensywnym zaludnieniu – poniżej 1% mieszkańców Gdańska. 

8. Obszary o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej powstałej przed 1970 r. lub zabudowy 

o wartościach kulturowych niezniszczonej w trakcie działań wojennych i nadmiernie 

eksploatowanej w czasach powojennych, o stosunkowo niskiej rencie położenia, często 

peryferyjne. Są to tereny niemieszczące się w pozostałych strefach i w związku z powyższym 

wskazane do dalszych analiz, jako potencjalny obszar zdegradowany.  

Następnie wyznaczono 73 jednostki urbanistyczne - podział przedstawiono na rys. 2.  

 
Rys. 1. Podział miasta na strefy funkcjonalno-przestrzenne i jednostki urbanistyczne 
Źródło: „Delimitacja obszarów zdegradowanych 2015”, BRG 2015 

 

Do dalszych analiz wskazano 15 jednostek urbanistycznych przydzielonych do ósmej strefy 

funkcjonalno-przestrzennej. Wykorzystano wskaźniki w trzech podsystemach: społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym. Katalog wskaźników został opracowany na podstawie wytycznych IZ 

RPO WP oraz uzupełniony analizą salda migracji i frekwencji wyborczej - zestaw wskaźników w podziale 

na obligatoryjne i fakultatywne przedstawia tabela nr 1. W toku analizy w formie tabelarycznej 

przedstawiono punkty przyznane poszczególnym wartościom wskaźnika, a następnie porównano 

wyniki z wartościami referencyjnymi dla Gdańska i dla województwa pomorskiego. Przeprowadzona 

analiza pozwoliła na wyłonienie obszarów, w których zachodziło najwięcej negatywnych zjawisk, 

i w których wskazana była interwencja.  
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Tab. 1. Wskaźniki obowiązkowe i fakultatywne wykorzystane przy delimitacji obszaru zdegradowanego 2015 

Wskaźniki delimitacja 2015 
Podsystem społeczny 

Typ Wskaźnik 

Obowiązkowy Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

Obowiązkowy Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

Obowiązkowy Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 

Fakultatywny Liczba mieszkań komunalnych z zaległościami czynszowymi powyżej 3 miesięcy w liczbie 
mieszkań komunalnych na danym obszarze 

Fakultatywny Wyniki egzaminów państwowych w szkołach podstawowych 

Fakultatywny Odsetek osób niepełnosprawnych 

Dodatkowy Saldo migracji 

Dodatkowy Frekwencja wyborcza w Gdańsku 

Podsystem gospodarczy 

Typ Wskaźnik 

Obowiązkowy Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 

Obowiązkowy Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

Obowiązkowy Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie 
ludności 

Fakultatywny Procentowy udział podmiotów gospodarczych o żywotności krótszej niż 3 lata 

Podsystem przestrzenny 

Typ Wskaźnik 

Obowiązkowy Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 r. w ogólnej liczbie budynków 

Obowiązkowy Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na osobę 

Fakultatywny Udział procentowy budynków wymagających remontu (zakwalifikowany do prac 
remontowych przez zarządców lub BOM) w ogólnej liczbie budynków w obszarze 

Fakultatywny Udział procentowy budynków zabytkowych, gdzie za budynki zabytkowe uznaje się budynki 
wpisane do rejestru zabytków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015”, BRG 2015 

 

Wyznaczono obszar zdegradowany składający się z ośmiu podobszarów o łącznej powierzchni 

729,1 ha: 

• Biskupia Górka / Stary Chełm, 

• Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 

• Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, 

• Orunia, 

• Angielska Grobla, 

• Brzeźno – osada rybacka, 

• Przeróbka Mieszkaniowa, 

• Stogi Mieszkaniowe. 

Jako obszar rewitalizacji ostatecznie wyznaczono cztery podobszary, w których występowała 

kumulacja negatywnych zjawisk: 

• Biskupia Górka / Stary Chełm, 

• Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, 

• Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, 
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• Orunia. 

Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła ok. 502,39 ha.  

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście 

Gdańsku została podjęta przez Radę Miasta Gdańska 28 kwietnia 2016 roku (zmieniona 25 kwietnia 

2019 roku), natomiast Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 uchwalono 

25 kwietnia 2017 roku (później zaktualizowano 26 września 2019 roku).  
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2.2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Gdańska  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska [dalej: 

Studium], przyjęte 23 kwietnia 2018 roku (zmienione w 2019 r.), określa założenia polityki rozwoju 

przestrzennego miasta, przedstawia uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju, wnioski, 

założenia i planowane kierunki zmian. Zgodnie ze Studium głównym celem rozwoju przestrzennego 

Gdańska jest wielowymiarowe podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej, zapewniające trwały rozwój 

społeczny i gospodarczy miasta. Rewitalizacja realizuje te cele w obszarze rozwoju społecznego 

i gospodarczego poprzez poprawę stanu obszarów zdegradowanych oraz podnoszenie jakości 

i atrakcyjności przestrzeni publicznych.  

W Studium określono trzy typy obszarów wymagających poprawy stanu zagospodarowania 

i  funkcjonowania: 

1) Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w granicach zgodnych z uchwałą nr XXII/607/16 

Rady Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

w Mieście Gdańsku, na których prowadzona jest rewitalizacja na mocy GPR.  

 

2) Obszary wymagające rehabilitacji 4 

Obszary wymagające rehabilitacji to tereny kolonii mieszkaniowych składających się 

z parterowych budynków mieszkalnych, często zbudowanych z nietrwałych materiałów, 

z niskim dostępem do zaplecza sanitarnego, zlokalizowane na działkach o małej powierzchni 

(300-400 m2). Powstawały głównie w latach 20. i 30. XX wieku. Na początku pełniły funkcję 

rekreacyjną jako letnie domki i altanki, jednak w związku z kryzysem ekonomicznym 

i kłopotami mieszkaniowymi lat 30. oraz zniszczeniami miasta w trakcie II wojny światowej 

stopniowo zamieniły się w kolonie mieszkaniowe. Charakteryzują się bardzo dobrym 

położeniem w granicach zwartej i w pełni wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej 

miasta i dostępem do podstawowych usług i komunikacji zbiorowej. Przeważają grunty gminne 

i komunalny zasób mieszkaniowy. Zabudowa jest gęsta, odległości budynków na sąsiadujących 

posesjach nie spełniają wymogów prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych, 

a wydzielone często nieutwardzone drogi nie mają normatywnych szerokości, co wyklucza 

wprowadzenie właściwego uzbrojenia terenu. Charakter zabudowy kolonijnej mają zespoły 

obecnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Kolonia Uroda i Kolonia Żeńcy we Wrzeszczu 

Dolnym, Kolonia Zręby, Kolonia Jordana, Kolonia Ochota i Kolonia Przybyszewskiego na 

pograniczu dzielnic Aniołki oraz Siedlce, Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość i Kolonia Studentów 

w dzielnicy Chełm, a także Kolonia Mysia, Kolonia Rola, Kolonia Orka i Kolonia Zaranie położone 

na Oruni. 

Studium zakłada rehabilitację urządzeń technicznych, zabudowy mieszkaniowej i urządzenia 

terenu. Głównym celem rehabilitacji ma być poprawa warunków życia mieszkańców oraz 

zachowanie głównej funkcji terenu, tj. mieszkaniowej. Może się to wiązać z koniecznością 

całkowitego wyburzenia istniejącej substancji i wprowadzeniem nowej zabudowy, 

 
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska 2018, s. 176-177, 314-
315 
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z wyznaczeniem ulic o wymaganej przepisami szerokości dla poprawy funkcjonalności ruchu 

pieszego i kołowego, a także z wprowadzeniem pełnostandardowych sieci infrastruktury 

technicznej. Jako obszary o największym potencjale inwestycyjnym w studium uznano kolonie: 

Mysia, Rola, Orka i Zaranie, Uroda i Żeńcy oraz Jordana, Ochota i Przybyszewskiego. Położono 

również nacisk na utrzymanie komunalnej własności gruntów i niesprzedawanie działek 

najemcom. 

Przeszkodą w przekształceniu obszarów kolonii są trudne warunki naturalne wynikające z ich 

położenia: na wysoczyznach ze stromymi spadkami terenu (ponad 30%), co powoduje ryzyko 

osuwania się mas ziemnych oraz na terenach wymagających odwadniania mechanicznego, co 

łączy się z koniecznością wykonania sieci rowów odwodnieniowych, przebudową 

przepompowni i kolektorów kanalizacji deszczowej. Innym utrudnieniem w zagospodarowaniu 

kolonii są ograniczenia konserwatorskie, w tym ochrona wartości kulturowych zespołów 

wpływająca na wielkość obszaru możliwego do zabudowy, intensywność, wysokość oraz 

funkcję przyszłego zainwestowania. 

 

3) Obszary wymagające przekształceń 5 

Są to tereny przemysłowe, wojskowe, składowo-magazynowe, kolejowe oraz tereny po 

zbędnych obiektach infrastruktury technicznej, na których zanikła już ich dotychczasowa 

funkcja i zmieniły się w tereny niezagospodarowane, nieużytki. Studium zakłada 

wprowadzenie nowych funkcji i nowego zainwestowania, w tym remonty, renowacje, 

modernizacje lub rewaloryzacje istniejącej zabudowy, szczególnie tej o wartościach 

kulturowych. 

W studium zidentyfikowano cztery typy terenów jak dotąd nieprzekształconych, 

a wymagających zmian: 

• tereny poprzemysłowe położone głównie w dzielnicy Śródmieście: tereny postoczniowe, 

dawnej gazowni, dawne zakłady mięsne, Polski Hak, Czerwony Most – zakłada się 

przekształcenie na funkcje usługowe i mieszkaniowe oraz dla komunikacji, połączone 

z likwidacją większości dotychczasowego zainwestowania z jednoczesnym zachowaniem 

i adaptacją obiektów o wartościach kulturowych; 

• tereny powojskowe: polana leśna Srebrniki, były poligon Jasień-Kiełpinek – zakłada się 

przekształcenie na funkcje mieszkaniowo-usługowe oraz na tereny zieleni i rekreacji; 

• tereny pokolejowe: teren dworca Kłodno na Wyspie Spichrzów, zlikwidowana stacja 

Gdańsk Południe w Czerwonym Moście, nieużywane torowiska kolejowe w Letnicy 

i Wrzeszczu – zakłada się przekształcenie na funkcje usługowo-mieszkaniowe 

i komunikacyjne; 

• tereny po zbędnych obiektach infrastruktury technicznej: oczyszczalnia Zaspa, składowisko 

popiołów w Letnicy – zakłada się przekształcenie na funkcje usługowo-mieszkaniowe lub 

parkowo-rekreacyjne. 

 

 

 

 

 

 
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska 2018, s. 314 
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Rys. 3. Obszary wymagające rehabilitacji 
Źródło: opracowanie własne BRG na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, 2018 
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Rys. 4. Obszary wymagające przekształceń 
Źródło: opracowanie własne BRG na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, 2018 
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2.3 System Monitorowania i Oceny GPR - opracowania 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji gdański GPR zawiera system monitorowania i oceny GPR [dalej: 

SMiO GPR] służący diagnozie zjawisk kryzysowych oraz analizie realizacji i efektywności programu. 

Monitoring odbywa się na dwóch zależnych od siebie poziomach: 

• poziom 1 – diagnoza zjawisk kryzysowych – analiza wskaźnikowa, 

• poziom 2 – wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. 6 

Pierwszy poziom monitoringu prowadzony jest w formie corocznej analizy wskaźnikowej (badanie 

ilościowe), a celem badania jest obserwacja natężenia zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej w podobszarach 

zdegradowanych i rewitalizacji na tle całego miasta. Drugi poziom monitoringu składa się z analizy 

wskaźników produktu i wskaźników rezultatu, które pokazują, czy założone przedsięwzięcia zostały 

zrealizowane, a także analizy wskaźników oddziaływania określających, czy wykonane zadania 

przyniosły pozytywne zmiany w jakości życia mieszkańców. Oddziaływanie badane jest za pomocą 

przeprowadzanego raz na trzy lata badania ankietowego, w którym mieszkańcy oceniają poszczególne 

aspekty życia w wymiarach społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym, środowiskowym 

i technicznym. 

Monitoring umożliwia ocenę stopnia postępu realizacji programu rewitalizacji, identyfikację barier 

i trudności, a także wyciąganie wniosków w celu wskazania nowych obszarów wymagających wsparcia. 

SMiO zgodnie z założeniami zapisanymi w GPR ma być podstawą do podejmowania decyzji co do 

kontynuacji działań rewitalizacyjnych we wskazanych podobszarach bądź podjęcia ich w innych 

obszarach miasta.  

W ramach drugiego poziomu monitoringu prowadzonej rewitalizacji raz na trzy lata 

przeprowadzane jest badanie ankietowe wśród mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Jego 

głównym celem jest dokonanie pomiaru aspektów życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji 

w pięciu wymiarach: społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym, środowiskowym 

i technicznym. Wyniki badania pozwalają na ocenę, czy realizowane przez miasto działania wpływają 

na poprawę jakości życia mieszkańców oraz sposób postrzegania przestrzeni, w której zamieszkują. 

Poziom 1 - analiza wskaźnikowa SMiO GPR 

Analiza wskaźnikowa SMiO GPR zawiera dane ilościowe dotyczące wybranych 20 wskaźników 

głównych podzielonych na społeczne i funkcjonalne. Zastosowane w SMiO wskaźniki opisują 

negatywne zjawiska w sferach społecznej i funkcjonalnej, które charakteryzują obszar zdegradowany. 

Każda ze sfer obejmuje pięć dziedzin, do których przypisano po dwa wskaźniki. Dobrane są w taki 

sposób, aby dawać możliwość identyfikacji zjawisk kryzysowych. Wybór mierników oparty był 

o rekomendacje formalne (ustawa o rewitalizacji, wytyczne Ministerstwa Rozwoju, wytyczne 

Marszałka Województwa Pomorskiego), możliwość pozyskania cyklicznych danych oraz celowość 

badania w kontekście zakładanych celów rewitalizacji. Obiektywne dane do analizy pozyskiwane są 

bezpośrednio z odpowiednich instytucji, dostępnych baz danych itp. Zestawienie wskaźników 

przedstawiono w tabeli 2. 

 
6 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023, Gdańsk 2019, s.128 
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Tab. 2. Wskaźniki SMiO GPR  
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Źródło: opracowanie własne BRG 

Pozyskane dane prezentowane są na mapie z naniesioną siatką jednakowych kwadratów 

o powierzchni 1 ha. Zastosowanie podziału na małe pola podstawowe pozwoliło na pokazanie 

wewnętrznego zróżnicowania obszarów, które w przypadku wykorzystania metody jednostek 

pseudonaturalnych mogłyby zostać uznane za jedną jednostkę. Dane przedstawiane są w postaci 

kartogramu w odniesieniu do terenów zamieszkałych. Dane w formie wskaźników agregowano do 

możliwie najniższego poziomu, tj. punktów adresowych, które sumowano do kwadratu 1 ha. 

W pewnych przypadkach pozyskanie danych było możliwe jedynie w agregacji obszarowej, np. obręby 

wyborcze, rejony szkolne, kwadraty 1 ha wchodzące w skład obszaru przyjmowały więc jednakową 

wartość. Wartości wskaźników opracowano w skali odnoszącej się do danego zagadnienia (stymulanty 

i destymulanty), następnie przypisano im wagi od 0 (negatywny) do 3 (pozytywny) pozwalające na 

porównanie wartości na poziomie całego Gdańska w odniesieniu do średniej dla miasta. Stymulanty 

i destymulanty przyjmują zatem wagi odpowiednio do swojego znaczenia.   

Podsumowanie analiz z danego roku reprezentuje wskaźnik syntetyczny, który pozwala wskazać 

obszary najbardziej zagrożone degradacją. Wskaźnik syntetyczny składa się z sum wskaźników 

głównych uwzględniających ustalone wagi, gdzie wagi wskaźników społecznych zostały podwojone 

w celu podkreślenia istoty tych problemów. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru to średnia wartość 

wskaźników syntetycznych poszczególnych pól znajdujących się na tym obszarze. 

Do tej pory opracowanie analizy wskaźnikowej SMiO GPR powstało dla lat 2016-2019. 

Z  opracowaniami można zapoznać się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce 

Rewitalizacja / System Monitoringu i Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Synteza przeprowadzonych w latach 2016-2019 analiz wskaźnikowych pozwala na ocenę, które 

obszary miasta rokrocznie cechują się występowaniem negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

i funkcjonalnej, co może posłużyć jako wskazówka przy wyznaczaniu lub korekcie granic obszaru 

rewitalizacji i zdegradowanego w przyszłości. 

Rozkład średnich ocen wskaźnika syntetycznego w latach 2016-2019 wykazuje wyraźny podział 

miasta na dwie części. Tzw. górny taras, czyli dzielnice położone na wysoczyznach morenowych, 

charakteryzuje się wysokimi ocenami wskaźnika, podczas gdy większość dzielnic położonych na tzw. 

dolnym tarasie miasta cechuje się niskimi ocenami. Skupiska najwyższych średnich wskaźnika 

syntetycznego ocen odnotowano w dzielnicy Osowa, w zachodniej części dzielnicy Piecki-Migowo oraz 

graniczącej z nią części dzielnicy Jasień, w Brętowie oraz zachodniej części Kokoszek. Tereny 

o najniższych wartościach wskaźnika w pewnej części pokrywały się z granicami istniejących obecnie 

podobszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Co roku wskazywano też kilkanaście obszarów 

zagrożonych - skupisk najniższych wyników w mieście nie objętych obecnie programem rewitalizacji. 

Po podliczeniu średnich z czterech lat badań do rejonów najbardziej zagrożonych degradacją zaliczono:  

1) rejon ulic Piastowskiej i Chłopskiej na Przymorzu,  

2) rejon ul. Dworskiej w Brzeźnie,  

3) Letnicę,  

4) rejon ul. Steczka w dzielnicy Krakowiec,  

5) rejon ul. Przetocznej na Przeróbce,  

6) Miałki Szlak,  

7) rejon ul. Łęczyckiej w Górkach Zachodnich,  

8) rejon ul. Zagroble,  

9) Rudno,  

10) kolonie mieszkaniowe w dzielnicy Orunia,  

11) rejon Traktu Św. Wojciecha i ul. Niegowo,  

12) rejon ul. Przegalińskiej na Wyspie Sobieszewskiej,  

13) Zielony Trójkąt,  

14) rejon ul. Legionów we Wrzeszczu Dolnym,  

15) Siedlce,  

16) rejon ul. Bałtyckiej w Jelitkowie.  

Analiza wskaźnikowa SMiO GPR wskazuje, że obszary objęte programem rewitalizacji nadal 

odbiegają znacząco od pozostałych części miasta, a pozytywne skutki działań rewitalizacyjnych nie są 

jeszcze na tyle widoczne, by uznać cele realizacji za osiągnięte. Kartogram wskazuje również pewne 

rejony Gdańska charakteryzujące się najniższymi wartościami wskaźnika syntetycznego, w których 

rewitalizacja nie jest prowadzona. Z badania wynika więc konieczność monitoringu zjawisk 

kryzysowych na tych obszarach i rozważenie możliwości włączenia ich w granice obszaru rewitalizacji. 
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Poziom 2 – badanie ankietowe 

Pierwsze badanie ankietowe „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach 

rewitalizacji” przeprowadzone zostało w listopadzie i grudniu 2018 roku, a drugie trzy lata później - 

w październiku i listopadzie 2021 roku. Szczegółowe wyniki obydwu badań oraz raporty publikowane 

są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce Rewitalizacja / System monitorowania 

i oceny gminnego programu rewitalizacji.7 

Badanie przeprowadzane jest na 1500 osobowej próbie dorosłych mieszkańców podobszarów 

rewitalizacji oraz ogólnomiejskiej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Gdańska w celu uzyskania 

wyniku porównawczego. Badanie przeprowadzane jest metodą wywiadu kwestionariuszowego 

składającego się z 38 pytań zamkniętych dotyczących jakości życia oraz pytań metryczkowych (w roku 

2018 - 4 pytania, w roku 2021 - 9). Wykorzystywane w ankiecie wskaźniki szczegółowe przedstawiono 

w tabeli 3.  

Tab. 3. Wskaźniki szczegółowe w badaniu „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” 

Wymiar Wskaźnik  

Społeczny 

Relacje z sąsiadami 

Możliwość uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących 
dzielnicy 

Organizacja integracyjnych imprez dzielnicowych (festyny, dni dzielnicy, dni 
sąsiedzkie, jarmarki itp.) 

Zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojego otoczenia 

Poczucie bezpieczeństwa (napady, rozboje, kradzieże mienia) 

Obecność zachowań takich jak częste nadużywanie alkoholu w miejscach 
publicznych 

Przestrzeganie ciszy nocnej 

Wandalizm - dewastowanie elewacji, ławek i innych urządzeń miejskich w 
dzielnicy 

Szybkość i skuteczność działania policji i straży miejskiej w okolicy 
zamieszkania 

Działanie i inicjowanie stowarzyszeń mających na celu niesienie pomocy 
osobom potrzebującym 

Działania oraz inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności dzieci, 
młodzieży i aktywności seniorów 

 
 
 
 
 
 
 

Przestrzenno-funkcjonalny 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jakość i sposób zagospodarowania podwórka 

Jakość i dostępność placów zabaw dla dzieci 

Jakość i dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, np. Boiska, 
siłownie, sale sportowe itp. 

Lokalizacja przejść dla pieszych i ich bezpieczeństwo 

Stan oświetlenia ulic i miejsc publicznych 

Stan techniczny chodników i ulic 

Dostępność instytucji społecznych działających na rzecz mieszkańców, np. 
Instytucje kultury, świetlice, domy seniora 

Dostępność i jakość mebli miejskich (ławki, donice, rzeźby, fontanny) 

Estetyka i czytelność przestrzeni publicznej (uporządkowane reklamy, tablice 
informacyjne, oznakowanie ulic) 

Możliwość przemieszczania się osób niepełnosprawnych, osób starszych i z 
małymi dziećmi 

Dostępność do środków komunikacji zbiorowej i stan techniczny przystanków 

Możliwość dotarcia do innych dzielnic 

 
7 https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/system-monitorowania-i-oceny-gminnego-programu-rewitalizacji  

https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/system-monitorowania-i-oceny-gminnego-programu-rewitalizacji


 

24 
 

Wymiar Wskaźnik  

Środowiskowy 

Stan izolacji cieplnej budynku (efektywność cieplna budynku) 

Jakość i dostępność parków, skwerów i zieleńców 

Utrzymywanie czystości w okolicy miejsca zamieszkania (budynek, ulica, 
podwórze) 

Stan i czystość powietrza (smog, pyły, zapachy itp.) 

Gospodarczy 

Możliwość dokonania zakupu artykułów codziennego użytku w najbliższym 
miejscu zamieszkania 

Dostępność gastronomii - bary, kawiarnie, puby, pizzerie itp. 

Dostępność do innych usług zaspokajających Pana(i) potrzeby w najbliższym 
miejscu zamieszkania (fryzjer, naprawy, inne) 

Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość wśród mieszkańców dzielnicy 

Ocena własnej sytuacji materialnej i finansowej 

Oferta miejsc pracy w dzielnicy 

Działania i inicjatywy mające na celu wsparcie lokalnej przedsiębiorczości 

Techniczny 

Stan techniczny budynków w najbliższym otoczeniu 

Stan techniczny i estetyka obiektów użyteczności publicznej funkcjonujących 
na terenie dzielnicy 

Drożność i efektywność systemów odprowadzania wody deszczowej 

Możliwość korzystania z ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub ogrzewania 
gazowego 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji – raport z badania, BRG, listopad 

2021 

 

Respondenci oceniali sytuację swojego miejsca zamieszkania udzielając odpowiedzi dla każdego 

stwierdzenia w czterostopniowej skali (1 - bardzo źle, 2 - raczej źle, 3 - raczej dobrze, 4 - bardzo dobrze, 

możliwy był również wybór opcji „trudno powiedzieć”). Na podstawie ocen wskaźników szczegółowych 

obliczone zostały wskaźniki syntetyczne - osobno dla każdego wymiaru. Następnie na ich podstawie 

wyliczono ogólną ocenę podobszaru jako średnią ze wskaźników syntetycznych. Im wyższa wartość, 

tym lepsza ocena danego wymiaru i podobszaru.  

Badane próby ogólnomiejska (1000 osób) oraz z obszaru rewitalizacji (1500 osób) dobrane były 

w taki sposób, by odzwierciedlać strukturę populacji miasta: większy udział miały kobiety, nieco ponad 

połowę stanowiły osoby pomiędzy 30. a 59. rokiem życia, co piąty badany miał mniej niż 30 lat, 

a niespełna jedna trzecia respondentów była w wieku powyżej 59 lat. W obu przeprowadzonych 

badaniach (w 2018 i 2021 roku) zauważalne były różnice pod względem wykształcenia mieszkańców 

obydwu prób: na obszarze rewitalizacji większy odsetek posiadał wykształcenie podstawowe lub 

zasadnicze zawodowe (34% w porównaniu do 25% w próbie ogólnomiejskiej w 2021 r.) Mniej 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji legitymowało się wykształceniem wyższym (16% 

w porównaniu do 28% w próbie ogólnomiejskiej w 2021 r.) Byli również gorzej sytuowani finansowo 

niż respondenci z próby ogólnomiejskiej, ale też rzadziej odmawiali podania wysokości uzyskiwanych 

dochodów. W drugiej edycji badania ankietowego respondentów zapytano również o to, jak długo 

zamieszkują w swojej dzielnicy: 43% mieszkańców obszaru rewitalizacji mieszka w niej od urodzenia 

w porównaniu do 28% z próby ogólnomiejskiej. 

Zebrane w badaniach dane pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że w roku 2021 mieszkańcy ocenili 

każdy z badanych wymiarów życia w Gdańsku lepiej niż trzy lata wcześniej, co przedstawiono w tabeli 

4. Średnie oceny udzielane przez mieszkańców podobszarów rewitalizacji były jednak niższe niż 

udzielane przez respondentów z grupy ogólnomiejskiej.  
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Tab. 4. Wskaźnik ogólny oraz wskaźniki syntetyczne dla obszaru rewitalizacji w latach 2018 i 2021 

Wymiar społeczny prz. - funk. środowiskowy gospodarczy techniczny wskaźnik ogólny 

Rok 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Wskaźnik 2,54 2,90 2,46 2,86 2,51 2,87 2,50 2,85 2,54 2,87 2,51 2,87 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji – raport z badania, BRG, listopad 

2021 

 

Respondenci z obszaru rewitalizacji w roku 2021 najwyższe oceny przyznali wskaźnikom 

w wymiarze społecznym (2,90), jednak w stosunku do roku 2018 największą poprawę odnotowano 

w przypadku wymiaru przestrzenno-funkcjonalnego (z 2,46 do 2,86). Najlepiej sytuację w swojej 

dzielnicy oceniały osoby, które mieszkają w niej krócej niż rok, te o najwyższych zarobkach, z wyższym 

wykształceniem i należące do najmłodszej przebadanej grupy wiekowej. Najgorsze oceny przyznali 

respondenci mieszkający w badanej dzielnicy od wielu lat, a także ci z wykształceniem podstawowym 

i zasadniczym (szczególnie w ocenie wymiaru gospodarczego) i o najmniejszych zarobkach.  

Spośród czterech podobszarów rewitalizacji najwyższe wskaźniki, a więc najlepszą ocenę, 

odnotowano na Oruni, a w drugiej kolejności na Biskupiej Górce. Trzeci wynik uzyskało Dolne Miasto, 

natomiast najgorzej oceniono Nowy Port, dla którego wartości wskaźników znacząco odstawały od 

wyników pozostałych rewitalizowanych podobszarów. Na Dolnym Mieście najlepiej oceniono wymiar 

gospodarczy, na Oruni - środowiskowy, a na Biskupiej Górce i w Nowym Porcie - społeczny.  

Tab. 5. Wskaźnik ogólny oraz wskaźniki syntetyczne dla obszarów rewitalizacji (średnia) w roku 2021 

Wymiary Wskaźnik 
ogólny 

Wymiar 
społeczny 

Wymiar 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Wymiar 
środowiskowy 

Wymiar 
gospodarczy 

Wymiar 
techniczny 

średnia średnia średnia średnia średnia średnia 

Gdańsk 3,12 3,08 3,07 3,18 3,06 3,19 

Obszar 
rewitalizacji 

2,87 2,90 2,86 2,87 2,85 2,87 

Dolne 
Miasto 

2,83 2,80 2,82 2,82 2,90 2,80 

Orunia 2,97 3,00 2,93 3,02 2,91 2,99 

Biskupia 
Górka 

2,94 2,96 2,94 2,95 2,89 2,95 

Nowy Port 2,76 2,85 2,76 2,70 2,74 2,75 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji – raport z badania, BRG, listopad 

2021  
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Wykres 1. Wymiar społeczny: ocena poszczególnych elementów w podobszarach rewitalizacji w 2021 r.  

                   (% odpowiedzi) 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji - raport z badania, BRG, listopad 

2021 

I. Wymiar społeczny  

W badaniu przeprowadzonym w 2021 roku mieszkańcy obszaru rewitalizacji najwyżej ocenili 

relacje z sąsiadami (zadowolonych z nich było aż 93% respondentów), przestrzeganie ciszy nocnej oraz 

poczucie bezpieczeństwa w swojej dzielnicy. Najgorzej oceniane zostało zaangażowanie mieszkańców 

w podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy (29% negatywnych wskazań), a co czwarta ankietowana 

osoba nie potrafiła ocenić lub nie znała działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnej 

społeczności, dzieci, młodzieży i aktywności seniorów. W stosunku do badania z roku 2018 największą 

poprawę odnotowano w odniesieniu do oceny obecności zachowań takich jak nadużywanie alkoholu 

w miejscach publicznych (2018 - 62,6% negatywnych ocen, 2021 - 28%). W porównaniu do pierwszej 

edycji badania wzrosła ocena zaangażowania mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojego 

otoczenia, a także skuteczności i szybkości służb miejskich (policji i straży miejskiej). 
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Wykres 2. Wymiar przestrzenno-funkcjonalny: ocena poszczególnych elementów w podobszarach rewitalizacji 

w 2021 r. (% odpowiedzi) 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji - raport z badania, BRG, listopad 

2021 

 

II. Wymiar przestrzenno-funkcjonalny 

W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym respondenci w 2021 roku najbardziej zadowoleni byli ze 

stopnia skomunikowania ich dzielnicy z resztą miasta, a także z dostępności środków komunikacji 

zbiorowej i stanu technicznego przystanków. Wysoko ocenione zostały: stan oświetlenia ulic 

i przestrzeni publicznych oraz bezpieczeństwo i lokalizacja przejść dla pieszych. Najgorzej 

w zestawieniu oceniono stan techniczny ulic i chodników, któremu negatywną ocenę przyznał co trzeci 

mieszkaniec obszaru rewitalizacji, jakość i dostępność struktury sportowo-rekreacyjnej, dostępność 

placów zabaw dla dzieci oraz dostępność i jakość mebli miejskich (po 32% negatywnych ocen). 

W porównaniu do roku 2018 największej poprawie uległa ocena jakości i sposobu zagospodarowania 

podwórek.  
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Wykres 3. Wymiar środowiskowy: ocena poszczególnych elementów w podobszarach rewitalizacji w 2021 r.    

                   (% odpowiedzi) 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji - raport z badania, BRG, listopad 

2021 

III. Wymiar środowiskowy 

W badaniu przeprowadzonym w 2021 roku wymiar środowiskowy był bardzo dobrze oceniany 

przez mieszkańców podobszarów rewitalizacji, którzy w każdym z czterech wskaźników przyznali 

ponad 70% pozytywnych ocen. Respondenci najbardziej zadowoleni byli z utrzymywania czystości 

w okolicach miejscach zamieszkania (79% pozytywnych wskazań) oraz stanu izolacji cieplnej budynków 

(75%). W stosunku do roku 2018 wszystkie składowe uległy poprawie, a największy wzrost 

pozytywnych wskazań odnotowano w przypadku stanu czystości powietrza. Najmniej wzrosło 

zadowolenie ze stanu izolacji cieplnej budynków oraz dostępności do parków skwerów i zieleńców - 

przy czym najgorzej oceniali je mieszkańcy Nowego Portu. Dobrą ocenę jakości i dostępności parków 

oraz stanu powietrza najczęściej przyznawali mieszkańcy Oruni.  
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Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji - raport z badania, BRG, listopad 

2021 

Wykres 4. Wymiar gospodarczy: ocena poszczególnych elementów w podobszarach rewitalizacji w 2021 r.  

                    (% odpowiedzi) 

IV. Wymiar gospodarczy 

W wymiarze gospodarczym respondenci w roku 2021 najbardziej zadowoleni byli z możliwości 

zrobienia codziennych zakupów w miejscu zamieszkania - pozytywnie oceniło ją 90% ankietowanych. 

Mieszkańcy wyrażali się również w większości pozytywnie o ocenie swojej sytuacji materialnej 

i finansowej (68%). Co czwarta osoba oceniła ją raczej źle i bardzo źle, przy czym najgorsze poczucie 

własnej sytuacji miały osoby powyżej 59. roku życia. Blisko co trzeci z respondentów nie był w stanie 

wskazać lokalnych działań i inicjatyw mających na celu wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. 

W porównaniu do badania z 2018 roku największą poprawę uzyskała ocena ofert miejsca pracy oraz 

aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej. Dostępność dóbr 

codziennego użytku pozostała na podobnym poziomie. Wśród podobszarów rewitalizacji najwięcej 

pozytywnych ocen przyznawali mieszkańcy Oruni, natomiast najgorzej wymiar gospodarczy ocenili 

ankietowani z dzielnicy Nowy Port.  
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Wykres 5. Wymiar techniczny: ocena poszczególnych elementów w podobszarach rewitalizacji w 2021 r.  

                   (% odpowiedzi) 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji - raport z badania, BRG, listopad 

2021 

V. Wymiar techniczny  

W ostatnim z wymiarów w 2021 roku najwyżej oceniono możliwość podłączenia obszaru do sieci 

grzewczej (85% pozytywnych wskazań), stan techniczny i estetykę obiektów użyteczności publicznej na 

terenie dzielnicy (73%) oraz drożność i efektywność systemów odprowadzania wody deszczowej (74%). 

Najwięcej negatywnych ocen otrzymał stan techniczny budynków w najbliższym otoczeniu (30%), choć 

w porównaniu do 2018 roku ocena tego wskaźnika znacząco się poprawiła - w 2018 roku negatywną 

ocenę przyznało 48,9% respondentów. W przypadku wymiaru technicznego wśród podobszarów 

rewitalizacji najwyższe oceny odnotowano na Oruni, której prawie dorównywała Biskupia Górka. 

Tu również najgorzej oceniono Nowy Port. 

 

 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji każdy 

z badanych aspektów ocenili lepiej w roku 2021 niż w 2018. Wyniki wskaźnika ogólnego oraz 

wskaźników syntetycznych odnoszących się do poszczególnych wymiarów nadal pozostają niższe niż 

średnie wartości tych wskaźników dla próby ogólnomiejskiej. Biorąc pod uwagę średnią wartość 

wskaźnika ogólnego, różnica między obszarem rewitalizacji a Gdańskiem wynosi +0,25 na korzyść 

miasta, przy czym największą różnicę zaobserwować można w przypadku wymiaru technicznego oraz 

środowiskowego. Respondenci byli również proszeni o ocenienie w skali 1-7, czy dzielnica, którą 

zamieszkują, jest dobrym miejscem do życia i jaka była trzy lata wcześniej. Tak jak w przypadku 

opisywanych wcześniej pięciu wymiarów w 2021 roku najwyższych ocen udzieliły osoby badane 

w ramach próby ogólnomiejskiej, jednak w podobszarach rewitalizacji ten wskaźnik również się 

poprawił w stosunku do roku 2018. Ankietowani uznali, że na przestrzeni ostatnich trzech lat jakość 

życia w dzielnicach, w których prowadzona jest rewitalizacja, poprawiła się (wzrost z 5,09 w 2018 r. do 

5,47 w 2021 r.) Najwyższy wzrost jakości życia odnotowano w Nowym Porcie. 
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Wykres 6. Na ile dzielnica, w której Pan/i mieszka, jest ogólnie dobrym miejscem do życia? (%) 

Źródło: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji - raport z badania, BRG, listopad 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki badania wskazują, które aspekty życia oceniane są w podobszarach najgorzej, i na których 

warto się skupić podejmując kolejne decyzje związane z prowadzeniem polityki miejskiej, w tym 

rewitalizacji. O dotychczasowych pozytywnych efektach rewitalizacji w dzielnicach może świadczyć 

wzrost ocen wskaźników społecznych, takich jak działania aktywizujące lokalną społeczność, 

organizacja imprez dzielnicowych, zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojego 

otoczenia, czy działanie stowarzyszeń mających na celu niesienie pomocy potrzebującym. Badanie 

wskazuje na potrzebę kontynuacji rewitalizacji w badanych podobszarach, aby zmniejszyć 

dysproporcję, która nadal je charakteryzuje.  
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3. METODOLOGIA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

I REWITALIZACJI 2022 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji warunkiem koniecznym do uznania obszaru za zdegradowany jest 

występowanie w nim koncentracji negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, 

przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczające uczestnictwo w życiu 

publicznym i kulturalnym, a także stwierdzenie w nim przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk 

w sferze: 

a) gospodarczej - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub 

b) środowiskowej – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub 

c) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

d) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Analizy przestrzennego rozmieszczenia zjawisk kryzysowych sporządzono na siatce jednakowych 

kwadratów o powierzchni 1 ha pokrywającej całą powierzchnię miasta, tak samo jak w przypadku 

analiz będących częścią Systemu Monitorowania i Oceny GPR. Dane przedstawione są w postaci 

kartogramu geometrycznego w odniesieniu do terenów zamieszkałych. Wskaźniki zagregowano do 

możliwie najniższego poziomu (punktów adresowych), które następnie zsumowano do kwadratu 1 ha. 

W  przypadku, gdy dane pozyskano wyłącznie do agregacji obszarowej (np. rejony szkolne, obręby 

wyborcze), wartość dla danego obszaru przyjmowały wszystkie kwadraty mieszczące się w jego 

granicach. Wartości wskaźników opracowano w skali odnoszącej się do danego zagadnienia w podziale 

na stymulanty i destymulanty i porównano na poziomie całego Gdańska w odniesieniu do 

ogólnomiejskiej średniej.  
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Rys. 6. Agregacja danych do kartogramu geometrycznego 
Źródło: opracowanie własne BRG 

Uznano, że jednostka o powierzchni 1 ha wykazuje obecność zjawiska kryzysowego, jeśli wartość 

badanego wskaźnika jest gorsza niż średnia dla miasta. Każdemu kwadratowi przypisano odpowiednią 

liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 0 punktów w przypadku braku występowania 

zjawiska kryzysowego oraz 1 lub 2 punkty w zależności od stopnia natężenia badanego zjawiska 

kryzysowego.  

Uznano, że jednostka o powierzchni 1 ha wykazuje obecność zjawiska kryzysowego, jeśli wartość 

badanego wskaźnika jest gorsza niż średnia dla miasta. Dodatkowo zdecydowano się na zbadanie stop-

nia natężenia występowania danego zjawiska, tak aby wyznaczyć tereny najbardziej dotknięte degra-

dacją. Wartości wskaźników zostały więc przedstawione na mapach w skali punktowej od 0 do 2 punk-

tów, gdzie 0 (kolor zielony) oznacza brak występowania danego kryzysu. Wartości poniżej średniej po-

dzielono na dwie klasy: 1 i 2 punkty. 1 punkt 

(kolor żółty) otrzymują jednostki, w których 

wartość wskaźnika charakteryzowała się sto-

sunkowo niewielkim odchyleniem od ogólno-

miejskiej średniej. Natomiast 2 punkty (kolor 

czerwony) przyznawano kwadratom, w któ-

rych wartości badanego wskaźnika świadczyły 

o największym kryzysie. 

W opracowaniu wykorzystano dane za rok 2019. Uznano, że dane z roku 2020 z powodu pandemii 

covid-19 nie są miarodajne i nie przedstawiają w pełni faktycznego stanu miasta. Z kolei dane za rok 

2021 w momencie pisania niniejszego dokumentu ze względu na wielkość gminy i liczbę jednostek 

miejskich, z których się je pozyskuje, nie były jeszcze kompletne, a ich szybkie przygotowanie 

utrudnione. 
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Do analizy wybrano 12 wskaźników w sferze społecznej oraz po jednym wskaźniku w pozostałych 

czterech wymaganych przez ustawę sferach. Przedstawiono je w tabeli nr 6. Wskaźniki wybierano 

kierując się dostępnością danych i możliwością ich przestrzennej prezentacji graficznej dla obszaru 

całego miasta. 

Tab. 6. Wskaźniki służące do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

SFERA GRUPA Numer Nazwa wskaźnika Źródło danych 

SP
O

ŁE
C

ZN
A

 

BEZROBOCIE 
WS1 Poziom bezrobocia Gdański Urząd Pracy 

WS2 Bezrobocie długotrwałe Gdański Urząd Pracy 

UBÓSTWO 
WS3 Pobierający świadczenia 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku 

WS4 Zadłużone budynki komunalne Gdańskie Nieruchomości 

PRZESTĘPCZOŚĆ 

WS5 Poziom bezpieczeństwa 

Referat Badań i Analiz Spo-
łeczno-Gospodarczych, 

Wydział Polityki Gospodar-
czej UM w Gdańsku 

WS6 Niebieskie karty 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku 

SZCZEGÓLNE  
POTRZEBY 

WS7 Starość demograficzna 
Referat Ewidencji Ludności, 
Wydział Spraw Obywatel-

skich UM w Gdańsku 

WS8 Niepełnosprawni 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku 

EDUKACJA 

WS9 Promocja uczniów 
Wydział Rozwoju Społecz-

nego UM w Gdańsku 

WS10 Egzamin ósmoklasisty 
Wydział Rozwoju Społecz-

nego UM w Gdańsku 

AKTYWNOŚĆ 
SPOŁECZNA 

WS11 Głosujący w BO 

Referat ds. Partycypacji 
Społecznej i Rad Dzielnic w 
Biurze Prezydenta Miasta 

Gdańska 

WS12 Frekwencja w wyborach 

Państwowa Komisja Wy-
borcza/Wydział Polityki 

Gospodarczej Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku 

WS: WSKAŹNIK SPOŁECZNY 

U
ZU

P
EŁ

N
IA

JĄ
C

A
 GOSPODARKA WG13 Aktywność gospodarcza 

Krajowy Rejestr Urzędowy 
Podmiotów Gospodarki 

Narodowej REGON 

ŚRODOWISKO WŚ14 Hałas 
Mapa akustyczna Gdańska 

 

PRZESTRZEŃ WP15 
Dostępność do przystanków  

komunikacji zbiorowej 
Zespół Transportu BRG 

 

STAN  
TECHNICZNY 

WT16 Standard zamieszkania 
Ewidencja Gruntów 

 i Budynków 

WZK: WSKAŹNIK NATĘŻENIA ZJAWISK KRYZYSOWYCH 

Źródło: opracowanie własne BRG 

Po przeprowadzeniu analizy dwunastu wskaźników społecznych, wyniki punktowe dla każdego 

kwadratu zostaną zsumowane, tworząc WS - wskaźnik społeczny. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania to 24 (12 wskaźników x 2 punkty). Pozwoli to na stwierdzenie, które obszary miasta 

dotknięte są kryzysem w sferze społecznej oraz jak duże jest natężenie problemu. Tak samo 

jak w przypadku wskaźników cząstkowych, za wartość graniczną uznaje się średnią dla Gdańska. 
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Kwadraty o liczbie punktów większej niż średnia dla miasta uznaje się za przejawiające zjawiska 

kryzysowe w sferze społecznej.  

Następnie przeprowadzone zostaną pozostałe cztery analizy w sferach uzupełniających. Wskaźniki 

W14 - hałas oraz WPF15 - dostępność do przystanków jako jedyne nie odnoszą się do średniej dla 

miasta. Oba te wskaźniki podzielono na dwie klasy zamiast trzech, możliwe jest więc uzyskanie jedynie 

0 albo 2 punktów. W przypadku wskaźnika badającego przekroczenia norm hałasu za punkt odcięcia 

uznano 50% mieszkańców zamieszkujących budynki narażone na przekroczenia norm hałasu. Z kolei 

w przypadku wskaźnika badającego dostępność do przystanków komunikacji zbiorowej dostępność tę 

uznano jedynie za bardzo dobrą lub niedostateczną. 

Podsumowaniem wszystkich analiz jest wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych. Ponieważ 

warunkiem koniecznym do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji jest występowanie 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, w kartogramie zostaną ujęte jedynie te kwadraty, które 

uzyskały większą liczbę punktów we wskaźniku społecznym niż wynosi średnia dla Gdańska (znajdujące 

się w stanie kryzysowym). Zsumowane zostaną punkty uzyskane we wszystkich 16 wskaźnikach, 

tworząc WZK - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych, a ich maksymalna liczba do uzyskania to 32 

(16 wskaźników x 2 punkty). W rezultacie powstanie graficzne przedstawienie obszarów o największej 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i innych. Oznaczone zostaną również te obszary, 

w których nie stwierdzono kryzysu w żadnej z czterech sfer uzupełniających, a co za tym idzie, nie mogą 

zostać włączone do obszaru zdegradowanego lub rewitalizacji.  

Kolejnym krokiem jest wskazanie kwadratów, które uzyskały największą liczbę punktów w toku 

analiz. Jako punkt odcięcia na potrzeby niniejszego opracowania ustalono wartość 13 punktów. 

Największe skupiska wysokich wartości wskaźnika uznano za obszary zagrożone degradacją, 

potencjalnie do włączenia w granice obszaru zdegradowanego, a później rewitalizacji. Wybrane 

obszary zagrożone zostaną przeanalizowane pod kątem uzyskanych wartości wskaźników 

i negatywnych zjawisk, które w nich występują oraz pod względem istotności dla rozwoju lokalnego 

miasta. Obszary, które spełnią ustalone kryteria, zostaną włączone do obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji.  
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4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

4.1 Negatywne zjawiska w sferze społecznej 

WS1 Poziom bezrobocia 

Wskaźnik poziomu bezrobocia informuje o udziale osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

w odniesieniu do ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym (kobiety od 18 do 59 roku życia oraz 

mężczyźni od 18 do 64 roku życia). Zgodnie z definicją są to osoby aktywnie poszukujące pracy lub 

będące gotowe do jej podjęcia. Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą 

o występowaniu kryzysu. 

Dane dotyczące liczby bezrobotnych oraz liczby ludności w wieku produkcyjnym zostały pozyskane 

w formie bazy adresowej, przypisane do punktów adresowych na mapie, a następnie zagregowane do 

kwadratów o pow. 1 ha. Dla każdego kwadratu wyliczono wartość wskaźnika. 

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2019 r. wyniosła 5,2%, 

a w województwie pomorskim – 4,5%. Średni poziom bezrobocia dla Gdańska w tym samym czasie 

wyniósł 2,34% (5 934 osoby), był więc prawie dwukrotnie niższy niż średnia wojewódzka. Stanowił 

również kontynuację tendencji spadkowej notowanej od 2013 roku.  

Rozkład przestrzenny wskaźnika na terenie miasta jest rozproszony, możliwe jest jednak wskazanie 

kilku skupisk wyższych wartości. Pola z najwyższymi wartościami wskaźnika, powyżej 10%, znajdują się 

w północnej części Olszynki, na Oruni w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha i kolonii mieszkaniowych: 

Mysiej i Roli oraz ul. Równej, a także we Wrzeszczu Dolnym w rejonie kolonii mieszkaniowych: Żeńcy 

i Uroda. Wyższy od średniej dla miasta poziom bezrobocia zaobserwować można również w Nowym 

Porcie, Brzeźnie, w Śródmieściu oraz w mieszkaniowej części Stogów i Przeróbki. 

Obszary o najniższym wskaźniku poziomu bezrobocia występują w wyraźnych skupiskach 

w rejonach jednostek górnego tarasu, m.in. Kokoszki, Jasień, Ujeścisko-Łostowice, czyli na terenach 

rozwojowych, z nową tkanką mieszkaniową i młodszą od średniej strukturą demograficzną. 
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WS2 Bezrobocie długotrwałe 

Wskaźnik bezrobocia długotrwałego informuje o udziale osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

powyżej 12 miesięcy w odniesieniu do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wskaźnik ten 

jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o występowaniu kryzysu. 

Dane dotyczące liczby bezrobotnych pozyskane w formie bazy adresowej zostały przypisane do 

punktów adresowych na mapie, a następnie zagregowane do kwadratów o powierzchni 1 ha.  Dla 

każdego kwadratu wyliczono wartość wskaźnika. 

Według danych GUS w roku 2019 średnio w Polsce 38% zarejestrowanych bezrobotnych 

pozostawało bez pracy dłużej niż rok. Wśród nich przewagę miały kobiety. Aż 42,1% bezrobotnych 

kobiet było zarejestrowanych jako bezrobotne dłużej niż rok, zaś wśród mężczyzn ten udział wyniósł 

32,8%. W województwie pomorskim wskaźnik bezrobocia długotrwałego wyniósł 32,3%. Tu również 

więcej kobiet niż mężczyzn pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (kolejno 36,7 i 24,6%). 

W 2019 roku w Gdańsku długotrwale bezrobotni stanowili średnio 38,86% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych, co świadczy o większym występowaniu problemu niż w województwie. Zgodnie 

z danymi GUS było to 2 311 osób. Wśród osób pozostających bez pracy dłużej niż rok tak samo jak 

w przypadku Polski i województwa pomorskiego przeważały kobiety (kobiety – 41%, mężczyźni – 36,1% 

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych). 

Rozkład przestrzenny zjawiska jest rozproszony w mieście. Największe skupiska wysokiego 

natężenia wskaźnika (ponad 70% osób pozostających bez pracy dłużej niż rok) zaobserwować można  

w Śródmieściu (w rejonie Dolnego Miasta, Starego Przedmieścia i Starego Miasta), na Oruni, 

Rudnikach, Chełmie, Siedlcach oraz we Wrzeszczu Dolnym, Przymorzu Małym, w Nowym Porcie 

i w Brzeźnie.  

Zjawisko długotrwałego bezrobocia to istotny problem społeczny. Aktywizacja zawodowa 

i przywrócenie na rynek pracy takich osób jest szczególnie trudne. Osoby, które wypadły z rynku pracy 

z biegiem czasu mają coraz większy problem ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wskutek 

długotrwałego bezrobocia obniża się znacznie standard życia bezrobotnego i jego rodziny, często 

pojawiają się problemy nałogów i wykluczenia społecznego.



 

39 
 



 

40 
 

WS3 Pobierający świadczenia 

Wskaźnik został przedstawiony za pomocą liczby gospodarstw domowych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców. Świadczenia można podzielić na pieniężne (zasiłek 

stały, okresowy, celowy, celowy z tytułu zdarzenia losowego lub specjalny zasiłek celowy) oraz 

niepieniężne (praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, sprawienie pogrzebu, 

poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, ubranie, pobyt i usługi w ośrodkach wsparcia, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze). Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej 

świadczą o występowaniu kryzysu. 

Dane zostały pozyskane z zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w formie bazy 

adresowej gospodarstw domowych, które korzystają ze świadczeń, które przypisano do punktów 

adresowych. Następnie zostały one zagregowane do kwadratów o pow. 1 ha oraz przeliczone na 100 

osób zameldowanych na danym obszarze. 

Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej przez polskie rodziny jest ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Zgodnie z danymi GUS z pomocy 

pieniężnej w województwie pomorskim w 2019 r. korzystało średnio 264,6 osób/10 tys. mieszkańców, 

natomiast z pomocy niepieniężnej - średnio 171,1 osób/10 tys. mieszkańców. 

W 2019 roku w Gdańsku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało średnio 1,73 gospodarstwa 

domowego/100 mieszkańców. Najczęstszymi przyczynami objęcia pomocą społeczną były 

niepełnosprawność (3 051 rodzin), ubóstwo (2 825 rodzin) oraz długotrwała lub ciężka choroba (2 727 

rodzin).  

Najwyższe wartości wskaźnika (7,01 gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej/100 mieszkańców i więcej) odnotowano w jednostkach pomocniczych Orunia-Św. Wojciech 

-Lipce (od ul. Bocznej do ul. Małomiejskiej wzdłuż ul. Trakt Św. Wojciecha), Nowy Port (w kwartale ulic 

Oliwskiej i Wolności) oraz Letnica (z wyłączeniem nowej zabudowy wielorodzinnej). Ponadto średnia 

wartość wskaźnika przekroczona została głównie w obszarze dolnego tarasu, w szczególności we 

Wrzeszczu Dolnym. 

W jednostkach górnego tarasu widoczny jest przeważający udział obszarów, gdzie mieszkańcy nie 

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Niższą niż średnia dla miasta wartość uzyskały również 

obszary w dzielnicach położonych na dolnym tarasie miasta: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, 

Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje oraz na Wyspie Sobieszewskiej.
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WS4 Zadłużone budynki komunalne 

Wskaźnik pokazuje udział liczby mieszkań komunalnych zalegających z czynszem dłużej niż 3 

miesiące na koniec roku 2019 w odniesieniu do liczby wszystkich mieszkań komunalnych znajdujących 

się w zasobach Gdańskich Nieruchomości. Pozyskane zostały dane o mieszkaniach zadłużonych 

w opłatach czynszu powyżej 3 miesięcy oraz dokładna liczba mieszkań z zasobu komunalnego w danym 

budynku. Zadłużenie powyżej 3 miesięcy może świadczyć o długotrwałych problemach finansowych 

mieszkańców. Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o występowaniu 

kryzysu. 

Otrzymane dane dotyczące mieszkań komunalnych oraz mieszkań komunalnych zalegających 

z czynszem zostały przypisane do punktów adresowych na mapie, a następnie zagregowane do 

kwadratów o pow. 1 ha. Dla każdego kwadratu wyliczono wartość wskaźnika, a wynik przedstawiono 

w formie kartogramu. 

Średni udział mieszkań zadłużonych w 2019 r. wyniósł w Gdańsku 28,78%. Najwyższe wartości 

wskaźnika można zaobserwować przede wszystkim w Nowym Porcie (kwartał Na Zaspę, Strajku 

Dokerów), w Brzeźnie, we Wrzeszczu Dolnym pomiędzy Aleją Legionów a Aleją Grunwaldzką, na Oruni 

w rejonie ulic Przy Torze i Małomiejskiej oraz wzdłuż Traktu Św. Wojciecha, na Olszynce (ulice Niwki, 

Altanki, Stokrotki, Szarotki, Letnia), Przeróbce (ulice Bajki, Pastoriusza, Sienna), na Biskupiej Górce, 

Krakowcu, Letnicy (ulice Szklana Huta i Starowiejska) oraz w rejonie ulicy Kolonia Zręby na Siedlcach. 

W jednostkach Przymorze Wielkie, Zaspa Młyniec i Zaspa Rozstaje, Osowa, Piecki-Migowo, 

Kokoszki i Jasień zjawisko nie występuje z powodu braku mieszkań komunalnych.
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WS5 Poziom bezpieczeństwa 

Wskaźnik przestępczości charakteryzuje sferę społeczną w płaszczyźnie bezpieczeństwa 

mieszkańców wskazując skupiska, w których popełniono najwięcej przestępstw (bójek, kradzieży, 

rozbojów, włamań i innych). Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą 

o występowaniu kryzysu. 

Wskaźnik opiera się na danych dotyczących przestępstw popełnionych w Gdańsku w 2019 roku. 

Do analizy wykorzystano wszystkie przestępstwa o podanym miejscu wydarzenia, tj. możliwe do 

dokładnej lokalizacji w przestrzeni miasta. Następnie sumaryczną wartość agregowano do kwadratów 

o pow. 1 ha i przeliczano na liczbę mieszkańców danego obszaru. Na tej podstawie stworzono 

wskaźnik: liczba przestępstw/100 mieszkańców obszaru.  

W 2019 r. w Gdańsku popełniono łącznie 13 871 przestępstw, z czego najczęściej były to 

przestępstwa przeciwko mieniu (9 153) oraz o charakterze kryminalnym (8 555). Najwięcej, bo aż 2 359 

przestępstw, dopuszczono się w dzielnicy Śródmieście. Drugą w kolejności dzielnicą był Wrzeszcz 

Górny, gdzie popełniono 984 przestępstwa. 

Średni wskaźnik przestępczości dla miasta w 2019 r. wyniósł 3,12 przestępstwa na 100 

mieszkańców. Zdecydowana większość terenów zamieszkanych Gdańska znalazła się poniżej tej 

średniej, ponadto na 45% terenów zamieszkałych nie popełniono ani jednego przestępstwa. Do 

najbezpieczniejszych jednostek pomocniczych należały te położone na górnym tarasie, w tym Wzgórze 

Mickiewicza, Kokoszki, Matarnia, Brętowo czy Jasień.  

Wskaźnik przestępczości wyższy niż średnia ogólnomiejska występuje na większych obszarach na 

dolnym tarasie – w centrum Oliwy czy we Wrzeszczu wzdłuż Alei Grunwaldzkiej, a największym 

skupiskiem przekroczonego wskaźnika jest obszar Śródmieścia. Dużą liczbę przestępstw na 100 

mieszkańców odnotowano również w pasie nadmorskim, szczególnie w Jelitkowie i Brzeźnie. Są to 

dzielnice często uczęszczane, zarówno przez turystów jak i z uwagi na liczne miejsca pracy, wysokiego 

wskaźnika przestępczości nie należy więc koniecznie wiązać z samymi mieszkańcami.
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WS6 Niebieskie karty 

„Niebieska karta” jest narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej 

procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy 

w rodzinie.8 Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o występowaniu 

kryzysu. 

Dane zostały pozyskane z zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w formie 

liczby „niebieskich kart” w poszczególnych jednostkach pomocniczych w 2019 r. Dla danych jednostek 

wyliczono wskaźnik liczby „niebieskich kart” przypadających na 10 tys. mieszkańców. Wartości 

wskaźnika zostały zebrane w agregacji do poszczególnych jednostek pomocniczych. Następnie 

przypisano je do kwadratów o powierzchni 1 ha należących do danych jednostek. 

W roku 2019 w Polsce Policja wypełniła 74 313 „niebieskich kart” (średnio 21,1 niebieskich 

kart/10 tys. mieszkańców), z czego 3 589 w województwie pomorskim (15,4 niebieskich kart/10 tys. 

mieszkańców).9 

W 2019 r. w Gdańsku przypadło średnio 15,15 procedur „niebieskich kart” na 10 tys. mieszkańców, 

co plasowało miasto poniżej średniej dla województwa i kraju. W 20 z 35 jednostek pomocniczych 

wartość wskaźnika była niższa od średniej. Ponadto w 3 jednostkach (Wyspa Sobieszewska, Rudniki, 

VII Dwór) nie odnotowano ani jednej procedury „niebieskiej karty”. Najwyższą wartość wskaźnika 

(ponad 20,51 procedur „niebieskich kart”/10 tys. mieszkańców) odnotowano zaś w 7 jednostkach: 

Kokoszki, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Siedlce oraz Orunia Górna-Gdańsk 

Południe.

 
8  Ustawa z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1493   
9  Źródło: Informacja dotycząca realizacji przez Policję procedury „Niebieskie Karty” w 2019 r., Biuro Prewencji 
KGP, Wydział Prewencji 
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WS7 Starość demograficzna 

Zmiany demograficzne to obecnie jedno z największych wyzwań dla polityki społecznej 

i gospodarczej polskich miast. Starzenie się społeczeństwa to proces polegający na wzroście udziału 

ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. O starości demograficznej mówi się 

w sytuacji, gdy udział osób w wieku poprodukcyjnym w danej społeczności przekracza granicę 20%.  

Wskaźnik odnosi się do ogółu zameldowanych w 2019 roku mieszkańców Gdańska i udziału osób 

w będących w wieku poprodukcyjnym tj. kobiet po ukończeniu 60-tego i mężczyzn po ukończeniu 65-

tego roku życia. Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o występowaniu 

kryzysu. 

Według danych GUS w 2019 roku wskaźnik starości demograficznej dla Polski wyniósł 21,9%, a dla 

województwa pomorskiego, należącego do grona „najmłodszych” demograficznie województw – 

20,5%. W tym samym czasie udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

w Gdańsku wyniósł 24,2%. Biorąc pod uwagę wyłącznie mieszkańców zameldowanych, wskaźnik 

starości demograficznej dla Gdańska wynosił 25,24%. Granicę 20% mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym Gdańsk przekroczył już w 2011 r. (dla Polski i województwa pomorskiego wskaźnik 

ten wynosił wówczas kolejno 17,3% i 15,9%). Zgodnie z prognozami GUS, proces starzenia się ludności 

będzie nadal postępować, co będzie miało kluczowy wpływ na kształtowanie polityk miejskich 

i krajowych w następnych latach. 

Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika starości demograficznej w Gdańsku nie zmienia się od 

kilku lat – wyższy niż średnia udział osób w wieku poprodukcyjnym to domena jednostek tzw. dolnego 

tarasu Gdańska. Udział osób w wieku poprodukcyjnym wyższy niż średnia dotyczy prawie całego 

obszaru zamieszkanego (poza niewielkimi enklawami nowych osiedli) Żabianki, Zaspy Młyniec i Zaspy 

Rozstaje, Strzyży, Przymorza Małego i Przymorza Wielkiego oraz jednostki pomocniczej VII Dwór. 

Największe skupisko największego nasilenia zjawiska starości demograficznej (powyżej 40%) to osiedle 

Żabianka w jednostce pomocniczej Żabianka-Os. Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Duże skupiska dotyczą 

również wschodniej części jednostki Zaspa Młyniec, osiedla bloków z wielkiej płyty Przymorza Małego 

i Wielkiego oraz północnej części jednostki pomocniczej Chełm. 

Wartości wskaźnika poniżej średniej dotyczą głównie dzielnic położonych na tzw. górnym tarasie 

Gdańska (poza Osową). Najmniejszy udział osób w wieku poprodukcyjnym charakteryzuje społeczność 

jednostek pomocniczych Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice, Jasień i Kokoszki. 

Najmłodsze demograficznie społeczeństwo (udział mniejszy niż 10%) zamieszkuje przede wszystkim 

rejon ul. Myśliwskiej (Jasień/Piecki-Migowo), os. Słoneczna Morena (Piecki - Migowo/Ujeścisko-

Łostowice), ul. Guderskiego i Lawendowe Wzgórze (Jasień), ul. Nieborowskiej (Chełm) oraz osiedla 

Cztery Pory Roku (Orunia Górna-Gdańsk Południe). 

Podział na „stare” dzielnice dolnego tarasu i „młody” górny taras przełamywany jest stopniowo 

poprzez pojawianie się młodych mieszkańców w dzielnicach centralnych, zwłaszcza 

w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych. Przyczyniło się to do poprawy struktury demograficznej 

względem roku 2018 m.in. we Wrzeszczu Górnym, Brzeźnie, Letnicy czy na Dolnym Mieście.



 

49 
 



 

50 
 

WS8 Niepełnosprawni 

Wskaźnik WS8 - liczba niepełnosprawnych pobierających świadczenia z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej należy do grupy wskaźników sfery społecznej w grupie szczególne potrzeby. 

Wskaźnik został przedstawiony za pomocą liczby niepełnosprawnych pobierających świadczenia 

z MOPR na 1 tys. mieszkańców ogółem. Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki wyższe od średniej 

świadczą o występowaniu kryzysu. 

Osoba z niepełnosprawnością to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności 

zdolności do wykonywania pracy zawodowej, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności. 

Uwzględnione zostały wszystkie świadczenia pomocy społecznej – pieniężne i niepieniężne. 

Świadczenia pieniężne to m.in.: dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, świadczenia rodzinne, zasiłek stały, okresowy, celowy, celowy z tytułu 

zdarzenia losowego lub specjalny zasiłek celowy. Świadczenia niepieniężne to m.in.: warsztaty terapii 

zajęciowej, karty parkingowe, turnusy rehabilitacyjne, opieka wytchnieniowa, pomoc mieszkaniowa, 

praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne lub emerytalno-rentowe, sprawienie pogrzebu, 

poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, ubranie, pobyt  i usługi w ośrodkach wsparcia czy 

też specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Dane zostały pozyskane z zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w formie bazy 

adresowej gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń, które przypisano do punktów 

adresowych. Następnie zostały one zagregowane do kwadratów o pow. 1 ha i przeliczone na 1 tys. 

zameldowanych na danym obszarze.  

W 2019 roku w Gdańsku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało średnio 7,4 

niepełnosprawnych/1 tys. mieszkańców.  Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w jednostkach 

pomocniczych Orunia-Św. Wojciech-Lipce (wzdłuż ulicy Małomiejskiej, okolice ulic Związkowej 

i Żuławskiej, wzdłuż Traktu Św. Wojciecha), Nowy Port (w kwartale ulic Oliwskiej i Wolności) oraz 

w Letnicy (okolice ulic Starowiejskiej, Rybitwy, Szklana Huta). Ponadto średnia wartość wskaźnika 

przekroczona została głównie w jednostkach górnego tarasu (w obszarze Wrzeszcza Dolnego i Starego 

Miasta oraz Brzeźna). W jednostkach górnego tarasu liczba niepełnosprawnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej jest niewielka. 
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WS9 Promocja uczniów 

Wskaźnik dotyczy uczniów szkół podstawowych w klasach 1-8. Wyliczono go dla poszczególnych 

szkół (w granicach obwodów szkolnych) jako udział (w %) liczby niepromowanych w ogólnej liczbie 

uczniów na dzień rady klasyfikacyjnej kończącej rok szkolny.10 Wskaźnik ten jest destymulantą – wyniki 

wyższe od średniej świadczą o występowaniu kryzysu. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Gdańsku istniało 68 szkół podstawowych mających wyznaczone 

obwody szkolne. W tej liczbie zawierały się 63 szkoły samorządowe, 4 szkoły publiczne prowadzone 

przez podmioty prywatne oraz 1 szkoła samorządowa zlokalizowana w Kowalach obejmująca swoim 

obwodem kilka gdańskich ulic. Wartości wskaźnika zostały zebrane w agregacji do poszczególnych 

obwodów szkół (opisanych adresami przynależnymi do każdego z nich). Następnie przypisano je do 

kwadratów o powierzchni 1 ha należących do danych obwodów. 

Średni wynik dla wszystkich szkół objętych opracowaniem wynosił 0,39%. 46 szkół uzyskało wynik 

lepszy od średniej ogólnomiejskiej. W 24 szkołach 100% uczniów uzyskało promocję, były to placówki 

w jednostkach: Śródmieście (SP 57, 50 i 21), Siedlce (SP 14), Suchanino (SP 42 i 43), Przymorze Wielkie 

i Małe (SP 76 i 79), Zaspa Rozstaje (SP 5), Zaspa Młyniec (SP 92), Wrzeszcz Dolny (SP 49), Wrzeszcz 

Górny (SP 27), Wrzeszcz Górny/Wrzeszcz Dolny (SP 17), Przeróbka z częścią Stogów (SP 61), Olszynka 

i część jednostki Rudniki (SP 59), Wyspa Sobieszewska (SP 87), Chełm (SP 3, 47, Morska SP), Osowa (SP 

33), Kokoszki i Jasień (Pozytywna SP), Jasień i Ujeścisko-Łostowice (SP 6 i SP 12) oraz Matarnia (SP 7). 

Pozytywne wyniki dotyczą też kolejnych 22 szkół, które osiągnęły wynik lepszy od średniej dla 

Gdańska: Przymorze Wielkie (SP 44 i 80), Piecki-Migowo (SP 1 i 2), Brzeźno (SP 18 i 20), Orunia-Św. 

Wojciech-Lipce (SP 16 i 56), a także: Chełm (SP 8), Osowa (SP 81), Ujeścisko-Łostowice (SP 86), Kokoszki 

(SP 84), Przymorze Małe (SP 46), Żabianka Wejhera (SP 89), VII Dwór (SP 70), Siedlce (SP 58), Orunia 

Górna-Gdańsk Południe (SP 19), Zaspa Rozstaje (SP 48), Jasień (SP 85), Wrzeszcz Górny (SP 39), 

Matarnia (SP 82), Stogi (SP 11). 

Wyniki gorsze od średniej odnotowano w 22 gdańskich szkołach. Najsłabsze wyniki – powyżej 1% 

– odnotowano w szkołach w jednostkach: Oliwa (SP 35), Śródmieście (SP 67 i SP 65) i północno-

zachodnia część Olszynki (SP 65), Brętowo – cała jednostka (SP 38), Wrzeszcz Górny – wzdłuż Jaśkowej 

Doliny do ul. Falistej, wzdłuż Partyzantów do De Gaulle’a i rejon ulic Lendziona, Klonowej, Brzozowej 

(SP 45), Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia – osiedle Tysiąclecia i budynki Pomorska 82 – 94 oraz 

Przymorze Małe – między potokiem Oliwskim, Chłopską, Subisława i po obu stronach Krzywoustego 

od Chłopskiej do Sambora (SP 60), Ujeścisko-Łostowice – ul. Porębskiego, Świrskiego do Dulina 

i ul. Dąbka (Olimpijczyk SP), Młyniska i Letnica (SP 69), Stogi – ul. Tamka, Kłosowa, Nad Brzegiem (SP 

72).

 
10  wg danych Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku.   



 

53 
 



 

54 
 

WS10 Egzamin ósmoklasisty 

Wskaźnik uzupełnia wiedzę na temat poziomu nauczania w szkołach podstawowych. Wyliczono go 

dla poszczególnych szkół jako średni wynik egzaminu (w %) z języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego11, który uzyskały dzieci rozpoczynające ósmą klasę w 2019 roku.12 Pierwotne wyniki 

egzaminów podawane są w procentach – dla każdego wymienionego przedmiotu osobno. Wskaźnik 

ten jest stymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o braku występowania sytuacji kryzysowej. 

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin odbył się w 66 szkołach podstawowych w Gdańsku mających 

wyznaczone obwody szkolne. W skład tej liczby wchodzi 61 szkół samorządowych, 4 szkoły publiczne 

prowadzone przez podmioty prywatne oraz 1 szkoła samorządowa zlokalizowana w Kowalach, 

obejmująca swoim obwodem kilka ulic w Gdańsku. 

Wartości wskaźnika zostały zebrane w agregacji do poszczególnych obwodów szkół. Następnie 

przypisano je do kwadratów o powierzchni 1 ha znajdujących się w danych obwodach. 

Uczniowie z całej Polski otrzymali średnio wynik 53% (j. polski - 59%, matematyka - 46%, j. angielski 

- 54%). Uczniowie ze szkół w województwie pomorskim uzyskali wynik bardzo zbliżony do krajowej 

średniej - 52,34% (j. polski - 58%, matematyka - 45%, j. angielski - 54%). 

Średni wynik z trzech egzaminów dla gdańskich szkół objętych analizą wyniósł 56,67%. Wynik 

lepszy od średniego uzyskało 41 szkół. W tej grupie znalazły się wszystkie szkoły publiczne 

niesamorządowe. Najlepsze rezultaty (powyżej 70%) osiągnęli uczniowie w jednostce pomocniczej 

Osowa (SP 33), w jednostce Żabianka-Wejhera-Gospody-Jelitkowo (SP 77) oraz w jednostce Piecki-

Migowo (SP 1). 

Wyniki wyższe od średniej (w przedziale 60% - 70%) osiągnęli też uczniowie w 27 szkołach 

w  jednostkach: Ujeścisko-Łostowice (Olimpijczyk SP), Chełm (SP 3, 8 i 47), Przymorze Małe (SP 46), 

VII Dwór i północna część Strzyży (SP 70), Wrzeszcz Górny i Aniołki (SP 17, 27, 39, 45 i 15), Orunia 

Górna-Gdańsk Południe (SP 19), Przymorze Wielkie (SP 44, 79, 80 i 76), Zaspa Rozstaje (SP 48), 

Wrzeszcz Dolny (SP 24), Jasień (SP 85), Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (SP 89), Kokoszki (SP 

84 i Pozytywna SP), Osowa (SP 81), Brętowo (SP 38), Zaspa Młyniec (SP 92), Śródmieście (SP 50), 

Ujeścisko-Łostowice (SP 12) i Piecki-Migowo (SP 2). 

W 11-stu szkołach wyniki były wyższe od średniej, jednak niższe niż 60%. 

Najgorsze wyniki, poniżej 50%, uzyskało 16 szkół w jednostkach: Śródmieście (SP 57, SP 21), Jesień 

i Ujeścisko-Łostowice (SP 6), Orunia-Św. Wojciech-Lipce (SP 16, 40 i 56), Przeróbka (SP 61), Śródmieście 

(SP 65), Wyspa Sobieszewska (SP 88), Nowy Port (SP 55), Kokoszki (SP 83), Olszynka i Rudniki (SP 59), 

Młyniska i Letnica (SP 69), Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (SP 60), Wrzeszcz Dolny (SP 49), 

Krakowiec-Górki Zachodnie (SP 62). 

Należy podkreślić, że pięć szkół uzyskało wynik poniżej 40% i są to: SP 60 przy ul. Chłopskiej, SP 49 

przy ul. Legionów, SP 62 przy ul. Kępnej, SP 16 przy ul. Ubocze i SP 21 ul. Na Stoku.

 
11 wskaźnik nie uwzględnia wyników z języka niemieckiego, ponieważ egzamin ten nie odbył się w każdej z ba-
danych szkół 
12  wg danych Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku   
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WS11 Głosujący w budżecie obywatelskim 

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Gdańsku odbyła się w 2014 roku. Frekwencja wyniosła 

wówczas 13,6% uprawnionych, należy jednak wskazać, że w początkowych edycjach głosować mogli 

jedynie mieszkańcy Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia. Ograniczenia wiekowe przestały 

obowiązywać dopiero w roku 2019, a do głosu dopuszczeni zostali wszyscy mieszkańcy miasta. 

Wskaźnik określa frekwencję w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego w 2019 roku  

(edycja BO2020). Na podstawie informacji podanych przez głosujących w formularzu (dzielnica/miejsce 

zamieszkania) frekwencję dla 35 jednostek pomocniczych w 2019 roku oszacował Referat ds. 

Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Frekwencję obliczono 

w odniesieniu do liczby osób zameldowanych w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gdańska. 

Następnie wartość wskaźnika dla danej jednostki pomocniczej przypisano do wszystkich kwadratów 

o powierzchni 1 ha zawierających się w granicach dzielnicy, co dało obraz graficzny zjawiska w postaci 

kartogramu. Wskaźnik ten jest stymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o braku występowania 

sytuacji kryzysowej. 

W 2019 r. średnia frekwencja w głosowaniu wyniosła 12,1%13 i pomimo zmian w regulaminie 

pozostawała relatywnie niska (np. w porównaniu do sąsiadującej z Gdańskiem Gdyni, gdzie frekwencja 

w 2019 wyniosła 13,51%).  

18 jednostek pomocniczych uzyskało frekwencję powyżej gdańskiej średniej. Najwyższą 

frekwencję odnotowano na Wyspie Sobieszewskiej (25,63%), a niewiele mniejszą (23,52%) na 

Olszynce. Można to uzasadnić faktem, że obie jednostki cechuje nieduża liczba mieszkańców – zatem 

wystarczy niewielka bezwzględna liczba oddanych głosów, aby znacząco podnieść frekwencję. Trzecie 

miejsce w mieście uzyskały Kokoszki z wynikiem 20,1%. 

Większość jednostek pomocniczych położonych na górnym tarasie odnotowało frekwencję 

powyżej średniej dla Gdańska. Wśród wyjątków znalazł się jedynie Chełm z wynikiem 11,51%. Do 

dzielnic odznaczających się jednymi z najwyższych wartości wskaźnika w mieście należą (oprócz 

Kokoszek) Wzgórze Mickiewicza (18,29%) oraz Piecki-Migowo (17,33%). 

Na drugim biegunie są Rudniki, które uzyskały najniższy wynik w skali miasta (6,32%) – jednostka 

z niewielką liczbą mieszkańców, w której nie nastąpiła aktywizacja np. w wyniku głosowania na projekt 

szczególnie istotny dla potencjalnych głosujących. Bardzo niska frekwencja dotyczy przede wszystkim 

dzielnic dolnego tarasu miasta ciągnąc się w paśmie od Oliwy i Żabianki, przez Przymorze, Wrzeszcz, 

Nowy Port i Brzeźno, w kierunku Młynisk i Śródmieścia aż do jednostki Orunia-Św. Wojciech-Lipce. 

Jedne z najniższych wyników uzyskały m.in. jednostki Przymorze Wielkie (7,39%), Młyniska (7,76%) 

i Śródmieście (7,94%). Można zauważyć, że większość dzielnic o niskiej frekwencji cechuje jednocześnie 

duży udział osób starszych w strukturze demograficznej. 

 
13  Wyliczenie na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gdańsku 
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WS12 Frekwencja w wyborach 

Wskaźnik dotyczy frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 

października 2019 roku. Dane pozyskano z Państwowej Komisji Wyborczej. Wartości wskaźnika 

(wyrażone w %) zostały zebrane w agregacji do obwodów wyborczych14. Następnie przypisano je do 

kwadratów o powierzchni 1 ha należących do danych obwodów. W analizie pominięte zostały obwody 

eksterytorialne, tj. w szpitalach, więzieniach czy domach pomocy społecznej. Wskaźnik ten jest 

stymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o braku występowania sytuacji kryzysowej. 

Podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r. odnotowano najwyższą w historii frekwencję - głos 

oddało 61,7% uprawnionych. W województwie pomorskim frekwencja była powyżej średniej krajowej 

i wyniosła 63,46%. 

W 181 gdańskich obwodach wyborczych frekwencja wyniosła 72,54%, znacząco przewyższając 

frekwencję krajową. W 83 obwodach frekwencja była niższa, zaś w 98 wyższa od ogólnomiejskiej 

średniej. Najwyższą frekwencję w Gdańsku uzyskał obwód głosowania 180 w Osowej – 83,81%. 

Dzielnice Osowa, Kokoszki i Kiełpino charakteryzują się wysokim poziomem aktywności społecznej 

(wysoka frekwencja w wyborach oraz w głosowaniu BO). Wysoką mobilizacją mieszkańców 

w wyborach odznaczyły się również jednostki położone na górnym tarasie miasta, a także Brętowo, VII 

Dwór, Strzyża oraz Wzgórze Mickiewicza. Pozostałe obszary miasta o wysokiej frekwencji to np. osiedle 

Żabianka, Przymorze Małe, Zaspa Rozstaje i Zaspa Młyniec, południowa część jednostki Aniołki, Chełm, 

Orunia Górna, część jednostki Jasień, okolice ulic Przemyskiej i Płockiej oraz północna część Ujeściska-

Łostowic i południowa część Oliwy. 

Frekwencję poniżej średniej dla Gdańska odnotowano w stosunkowo nielicznych obszarach 

górnego tarasu, np. w centrum i na zachodzie Kokoszek, południowej części jednostki Jasień, rejonie 

ul. Warszawskiej na Ujeścisku, czy w okolicach ulic Srebrnej i Kampinoskiej. Na dolnym tarasie, oprócz 

przywołanych wcześniej jednostek, były to północna część Oliwy, Jelitkowo, os. Wejhera, część 

Przymorza Wielkiego i Dolnego Wrzeszcza, Wrzeszcz Górny (wzdłuż Al. Grunwaldzkiej), Brzeźno, 

większość jednostki Aniołki, Siedlce oraz wschód Starego Chełmu. Niska aktywność społeczna w 

wyborach do Sejmu przeważała na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum miasta – na 

Wyspie Sobieszewskiej i Olszynce (mimo wysokiego wyniku w głosowaniu BO), Krakowcu-Górkach 

Zachodnich, Rudnikach, Stogach, Przeróbce, Oruni, Nowym Porcie, Letnicy, Młyniskach czy 

Śródmieściu w niemal żadnym obwodzie nie przekroczono średniej frekwencji.  

Najniższą frekwencję w Gdańsku, poniżej średniej krajowej, uzyskano w 20 obwodach wyborczych 

położonych w jednostkach Orunia-Św. Wojciech-Lipce (5 obwodów), Stogi (4 obwody), Śródmieście (4 

obwody), Rudniki (2 obwody), Olszynka i Wyspa Sobieszewska (które jednocześnie osiągnęły najwyższą 

frekwencję w głosowaniu do BO), Brzeźno, Krakowiec-Górki Zachodnie, Nowy Port. Najniższą 

frekwencję w mieście (53,37%) odnotowano w obwodzie 25 na Oruni, obejmującym ulice: Daleka, 

Dworcowa, Głucha, Gościnna, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Mostowa, 

Plac Oruński, Poleska, Przy Torze, Przybrzeżna i Wschodnia. Cztery spośród wymienionych jednostek, 

tj. Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Śródmieście, Rudniki i Nowy Port charakteryzują się również niską 

frekwencją w głosowaniu BO, co świadczy o niskiej aktywności społecznej ich mieszkańców. 

 
14 Dane Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.   
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4.2 Podsumowanie analiz w strefie społecznej  

Podsumowaniem diagnozy w sferze społecznej jest wskaźnik społeczny, składający się z sumy 

uzyskanych w analizie wskaźników cząstkowych punktów. Maksymalnie każdy kwadrat mógł uzyskać 

24 punkty. Im wyższy wynik, tym gorsza jest sytuacja społeczna w danym miejscu. 

W 2019 roku wartości wskaźnika społecznego wynosiły od 0 do 21 punktów. Za granicę pomiędzy 

brakiem kryzysu a jego wystąpieniem ponownie uznano średnią dla miasta, która wyniosła 5 punktów, 

tak samo jak mediana. Wartości od 0 do 5 oznaczono więc na kartogramie kolorem zielonym, 

oznaczającym brak występowania kryzysu w sferze społecznej. Wartości mieszczące się w odchyleniu 

standardowym poniżej średniej (9 punktów) oznaczono odcieniami koloru żółtego, oznaczającym 

niskie natężenie stanu kryzysowego. Wartości wskaźnika wyższe niż 9 punktów oznaczono na 

kartogramie odcieniami koloru czerwonego, symbolizując większe nasilenie zjawisk kryzysowych.  

Najlepszy wynik wskaźnika społecznego zaobserwowano w jednostce pomocniczej Osowa. Niemal 

cały obszar charakteryzuje się bardzo niskimi wartościami wskaźnika – bliskimi 0. Dobra sytuacja 

społeczna zauważalna jest również w większości dzielnic górnego tarasu: w jednostkach Matarnia, 

Piecki-Migowo, Chełm, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Jasień, Ujeścisko-Łostowice, Suchanino.  

Pozytywne wyniki osiągnęło również kilka dzielnic dolnego tarasu Gdańska: Zaspa Młyniec i Zaspa 

Rozstaje, Strzyża, VII Dwór. 

Wartości bliskie lub niewiele poniżej średniej uzyskały jednostki: Siedlce, Żabianka-Wejhera-

Jelitkowo-Tysiąclecia, Przymorze Małe i Przymorze Wielkie, Wrzeszcz Górny i Dolny oraz Brzeźno. 

W tych dzielnicach punktowo występują skupiska kwadratów o wartościach wyższych niż średnia dla 

Gdańska. 

Największe natężenie zjawisk kryzysowych zauważyć można w granicach oraz sąsiedztwie 

obecnych podobszarów rewitalizacji i zdegradowanych. Są to niemal całe dzielnice Orunia-Św. 

Wojciech-Lipce, Nowy Port, Stogi, Przeróbka oraz południowa część Śródmieścia (Dolne Miasto, Stare 

Przedmieście i Biskupia Górka), a także rejon ul. Zielony Trójkąt w dzielnicy Młyniska i „stara” część 

Letnicy.  

Najgorszy wynik w mieście (21 punktów) uzyskał jeden kwadrat przy ul. Ptasiej, znajdujący się na 

pograniczu dzielnic Chełm i Orunia-Św. Wojciech-Lipce. 
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4.3 Negatywne zjawiska w strefach uzupełniających 

WS13 Aktywność gospodarcza 

Wskaźnik pokazuje poziom przedsiębiorczości indywidualnej, czyli udział osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób. Informacje zostały pozyskane 

z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Wskaźnik ten jest 

stymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o braku występowania sytuacji kryzysowej. 

Dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dane o liczbie 

ludności zostały przypisane do punktów adresowych na mapie, a następnie zagregowane do 

kwadratów o pow. 1 ha. Dla każdego kwadratu wyliczono wartość wskaźnika w przeliczeniu na 100 

osób. 

W Polsce w 2019 roku działalność gospodarczą prowadziło średnio 8,4 osoby/100 mieszkańców. 

Dla województwa pomorskiego wskaźnik ten wyniósł 9,6.  

Średnia wartość wskaźnika aktywności gospodarczej dla Gdańska wyniosła w 2019 roku 11,94 

osoby/100 mieszkańców. Rozkład przestrzenny wskaźnika pokazuje, że zdecydowanie najwięcej 

indywidualnych działalności gospodarczych zarejestrowanych jest w Śródmieściu, Wrzeszczu Górnym 

– wzdłuż Al. Grunwaldzkiej, w Oliwie i na Przymorzu Małym (rejon ul. Kołobrzeskiej i jej skrzyżowania 

z Al. Grunwaldzką) oraz w dzielnicy Strzyża, a zatem w ramach tzw. Centralnego Pasma Usługowego. 

Wyższe wartości wskaźnika zaobserwować można również w całej Osowej. 

Mniejsza aktywność gospodarcza charakteryzuje mieszkańców jednostki Orunia - Św. Wojciech - 

Lipce, Olszynki, Klukowa, Suchanina, Nowego Portu, Stogów, Przeróbki, Przymorza Wielkiego oraz 

Zaspy. Świadczyć to może o bardziej sypialnianej funkcji tych jednostek. 

Działalność gospodarcza indywidualna kumuluje się na obszarach Śródmieścia, Wrzeszcza Górnego 

oraz na Wzgórzu Mickiewicza. 
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WS14 Hałas 

Wskaźnik pokazuje mieszkańców w budynkach narażonych na przekroczenie norm hałasu. 

Wskaźnik łączy dwa rozkłady wskaźników długookresowych hałasu dla pory dzienno-wieczorowo-

nocnej (tzw. wskaźnik hałasu LDWN), oraz nocnej (wskaźnik LN). Wskaźnik opracowano na podstawie 

bazy meldunkowej z 2019 r. oraz mapy akustycznej Gdańska z 2017 r.15 diagnozującej poziom emisji 

hałasu pochodzącego od: pojazdów samochodowych, tramwajów, pociągów, samolotów oraz 

zakładów przemysłowych i centrów handlowych. Na potrzeby wskaźnika wykorzystano tzw. mapę 

przekroczeń wartości dopuszczalnych względem terenów zagrożonych hałasem. Wskaźnik ten jest 

destymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o występowaniu kryzysu. 

Mapa przekroczeń norm hałasu przedstawiona jest metodą izoliniową pokazując zjawisko 

charakteryzujące się ciągłą przestrzenną zmiennością natężeń. Informacje z mapy izoliniowej 

przypisano do budynków z mieszkańcami, a następnie do kartogramu geometrycznego w podziale na 

kwadraty o powierzchni 1 ha dokonując jednocześnie generalizacji mapy. 

Ze względu na charakter wskaźnika, punktacja uproszona została do punktacji „0” dla obszarów, 

gdzie nie występują budynki narażone na przekroczenia, oraz „2” dla obszarów, gdzie co najmniej 50% 

mieszkańców narażona jest na przekroczenia norm hałasu.  

Większość terenów zamieszkanych w Gdańsku mieści się w ww. normach. Przekroczenia występują 

jedynie w stosunkowo małych obszarach i dotyczą niewielkiej grupy mieszkańców.  

W większości jednostek pomocniczych stwierdzono występowanie niewielkich obszarów 

o przekroczonej normie hałasu. Znaczna część terenów, na których występuje przekroczenie normy, 

ma charakter punktowy wzdłuż głównych ulic, m.in. Traktu Św. Wojciecha, Lubowidzkiej, Słowackiego, 

Jaśkowej Doliny, Elbląskiej, Kartuskiej, Spacerowej, Jabłoniowej, Chłopskiej, Świętokrzyskiej czy 

Myśliwskiej.  

Większe przekroczenia powodowane są m.in. przez: 

• działalność przemysłową w sąsiedztwie (m.in. Osowa: rejon ulic Seleny, Zeusa, Herosa, 

Penelopy, Oriona, Nowy Świat oraz ulic Koziorożca, Jutrzenki, Junony, Homera),  

• działalność portową (m.in. Przeróbka: rejon ulic Przetocznej i Ku Ujściu, Nowy Port: rejon ulic 

Władysława IV, Oliwskiej, Zamkniętej i Podjazd), 

• komunikację drogową o dużym natężeniu ruchu (m.in. Młyniska: rejon ulic Marynarki 

Polskiej, Swojskiej, Reja, Zielony Trójkąt i Twardej, Rudniki: rejon ulic Miałki Szlak i Elbląskiej, 

Brętowo: rejon ulic Słowackiego i Potokowej).

 
15 Mapa akustyczna nie była aktualizowana wg stanu na 2019 r.   
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WS15 Dostępność do przystanków 

Wskaźnik pokazuje dostępność mieszkańców do przystanków komunikacji zbiorowej (w tym: 

autobusowej, tramwajowej i kolejowej) bazując na odległości euklidesowej (tj. odległość w linii prostej 

mierzona na płaszczyźnie). Podstawą wyznaczenia wskaźnika jest mapa izoliniowa. Mapa w postaci 

ekwidystanty (izolinie odległości) pokazuje dostępność do najbliższych przystanków. Za zadowalającą 

odległość do przystanków autobusowych i tramwajowych uznano 400 metrów, zaś do przystanków 

kolejowych (SKM i PKM) 800 metrów. Oznacza to dojście piesze w czasie około 5-12 minut. Odległość 

powyżej 400 i odpowiednio 800 m traktowana jest jako niedostateczna dla miasta o wysokim poziomie 

jakości życia mieszkańców. 

Informacje z mapy izoliniowej przypisano do kartogramu geometrycznego w podziale na kwadraty 

o powierzchni 1 ha dokonując jednocześnie generalizacji mapy. 

Układ dostępności do przystanków komunikacji zbiorowej odzwierciedla podział miasta na tzw. 

stare i nowe dzielnice mieszkaniowe. Najlepsza dostępność do komunikacji występuje na obszarze 

dolnego tarasu w paśmie od Żabianki po Śródmieście oraz na zachód po Chełm, Piecki-Migowo, 

Brętowo. Obszar ten to wykształcona struktura miejska. Enklawą osiedli mieszkaniowych 

o niedostatecznej dostępności jest tam jedynie obszar graniczny jednostek Brzeźno i Letnica. 

Na terenach rozwojowych Gdańska w południowej i zachodniej części miasta oraz na terenach 

o zabudowie ekstensywnej dostępność do komunikacji zbiorowej jest mniejsza. Na tym obszarze 

występują liczne osiedla mieszkaniowe o niedostatecznej dostępności do komunikacji. Największe ich 

skupiska występują w jednostkach Matarnia i Kokoszki w zachodniej części miasta. Znaczący deficyt 

jest dostrzegalny również na granicy jednostek Jasień i Piecki-Migowo (rejon ul. Remusa, Kraśnięta) 

oraz jednostek Ujeścisko-Łostowice i Piecki-Migowo (rejon ul. Hausbrandta, Myśliwskiej i Piekarniczej). 

Ponadto obszary niedostatecznie obsługiwane przez komunikacje znajdują się także w jednostkach 

Orunia Górna-Gdańsk Południe (w południowej części) oraz Orunia-Św. Wojciech-Lipce (część 

południowa i wschodnia). 

W uproszczeniu można stwierdzić, że dostępność do komunikacji zbiorowej zależy od zwartości 

zabudowy oraz od usytuowania względem tzw. starych dzielnic mieszkaniowych. Na terenach 

rozwojowych i peryferyjnych dostępność jest zazwyczaj gorsza. 

Zauważa się również, szczególnie w dzielnicach południowych, że miejsca, w których powstaje 

nowa zabudowa, często nie są obsługiwane przez komunikację zbiorową. 
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WS16 Standard zamieszkiwania 

Standard zamieszkiwania pokazuje przeciętną powierzchnię mieszkaniową przypadającą na 

jednego mieszkańca. Do obliczenia wskaźnika wykorzystano dane ewidencyjne UM w Gdańsku 

dotyczące liczby zameldowanych mieszkańców oraz powierzchnię użytkową mieszkań oszacowaną na 

podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków wg stanu istniejącego na koniec 2019 roku. Liczbę 

osób zameldowanych oraz powierzchnię mieszkań zagregowano według lokalizacji budynków 

mieszkalnych do kwadratów o powierzchni 1 ha, co dało obraz graficzny zjawiska w postaci 

kartogramu. Wskaźnik ten jest stymulantą – wyniki wyższe od średniej świadczą o braku występowania 

sytuacji kryzysowej. 

Według danych GUS na jedną osobę w Polsce w 2019 r. przypadało 28,7 m2 powierzchni użytkowej 

mieszkania. W województwie pomorskim wartość tego wskaźnika była niższa od średniej krajowej 

i wynosiła 27,7 m2/os.  

Powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę zameldowaną w Gdańsku rośnie z każdym kolejnym 

rokiem. W Gdańsku w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 29,7 m2/os. W odniesieniu do liczby 

zameldowanych mieszkańców (wg danych Urzędu Miejskiego w Gdańsku) wskaźnik ten w 2019 r. 

wynosił 33,47 m2/os. i taką wartość przyjęto w analizie jako średnią dla miasta.  

Najwyższe wartości wskaźnika osiągane są w zachodnich dzielnicach miasta i Wyspie 

Sobieszewskiej, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna oraz ekstensywna zabudowa wielorodzinna. 

Wysokim standardem zamieszkiwania charakteryzują się również miejskie enklawy zabudowy 

jednorodzinnej, takie jak Wzgórze Mickiewicza, osiedle Matemblewo w jednostce pomocniczej 

Brętowo, południowa część Olszynki, Lipce, a także częściowo Jasień i Strzyża.  

Niskie wartości standardu zamieszkiwania osiągane są niemal na całym obszarze dolnego tarasu, 

z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej Przymorza Małego, VII Dworu, Strzyży oraz niedawno 

oddanych do użytku osiedli mieszkaniowych (w wyniku małej liczby zameldowanych mieszkańców) np. 

w rejonie ul. Hallera czy ul. Starowiejskiej. Do tej kategorii zaliczają się obszary z przewagą zabudowy 

wielorodzinnej, m.in. Żabianka, Zaspa, osiedle Niedźwiednik w jednostce Brętowo, Piecki-Migowo, 

Chełm czy Orunia Górna. 

Za kryzysowo niski poziom wskaźnika standardu zamieszkiwania uznano wartość poniżej 20 m2, tj. 

poniżej przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na osobę w roku 2000. Najniższy 

standard zamieszkiwania dotyczy przede wszystkim osiedli mieszkaniowych na Stogach i Przeróbce, 

wybudowanych w technologii tzw. „wielkiej płyty”, północnej części jednostki pomocniczej Chełm – 

w szczególności osiedle Stary Chełm, rejon ul. Kartuskiej, Ojcowskiej, Skarpowej na 

Siedlcach,   kwartale ulic Łozy-Portowców-Dunikowskiego i w rejonie ul. Dworskiej w Brzeźnie oraz 

centrum Oruni, tj. rejon ulic Dworcowej i Gościnnej aż po osiedla przy ul. Żuławskiej i Głuchej. 
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4.4 Podsumowanie analiz – wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych 

Końcowym efektem wszystkich analiz jest WZK - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych 

powstający poprzez dodanie punktów wskaźników ze strefy gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej do wskaźnika społecznego. Analizę tę wykonano jedynie dla 

obszarów, w których wynik w strefie społecznej wskazywał na stan kryzysowy, tj. był wyższy niż 5 

punktów. Maksymalną do uzyskania liczbą punktów było 32. Im większa liczba punktów, tym większy 

stopień natężenia negatywnych zjawisk.  

W przypadku gdy w strefie uzupełniającej kwadrat uzyskał łącznie 0 punktów (a więc brak kryzysu), 

na mapie WZK oznaczony został kolorem szarym. Zgodnie z wymogami ustawy taki obszar nie spełnia 

kryteriów koniecznych do uznania go za zdegradowany. Natężenie zjawisk kryzysowych przedstawione 

zostało w kartogramie za pomocą skali barw odpowiadającym punktacji. W 2019 roku wartości 

wskaźnika wyniosły od 0 do 23 punktów. 

Na mapie oznaczono również granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wyznaczone uchwałą 

Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku.  

Podobnie jak w przypadku wskaźnika społecznego największe natężenie zjawisk kryzysowych 

w większości pokrywa się z obecnymi granicami obszaru rewitalizacji i zdegradowanego. Spośród 

podobszarów rewitalizacji największe skupiska bardzo wysokich wartości wskaźnika odnotowano 

w Nowym Porcie i na Oruni. Nieco lepiej wypadają Biskupia Górka oraz Dolne Miasto i Stare 

Przedmieście, lecz nadal należą do jednych z najgorszych obszarów miasta.  

Poza podobszarami rewitalizacji i zdegradowanymi wysokie wartości wskaźnika charakteryzują 

również Letnicę, osiedle Zielony Trójkąt w dzielnicy Młyniska, całą jednostkę Orunia-Św. Wojciech-

Lipce, osiedle Tysiąclecia oraz północną część dzielnicy Olszynka. Najwięcej punktów w mieście (23) 

uzyskał kwadrat położony na pograniczu dzielnic Chełm i Orunia-Św. Wojciech-Lipce przy ul. Ptasiej. 

Największy obszar, w którym pomimo kryzysu w strefie społecznej nie zidentyfikowano żadnego 

z badanych negatywnych zjawisk w strefie uzupełniającej, znajduje się w rejonie Głównego Miasta oraz 

w okolicach ul. Chmielnej na Wyspie Spichrzów, gdzie w ostatnich latach powstaje nowa zabudowa 

wielorodzinna.
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5. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI 

5.1 Tereny położone w granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji z 2016 r.  

Przeprowadzone analizy wykazują, że tereny miasta położone w obecnych granicach obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji wyznaczonych uchwałą nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dn. 28 

kwietnia 2016 roku nadal przejawiają znaczną degradację w sferach społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Zarówno w podsumowaniu wskaźników 

społecznych, jak i końcowym wskaźniku natężenia zjawisk kryzysowych, aktualne podobszary 

rewitalizacji cechują się najwyższą liczbą uzyskanych punktów. W szczególności negatywnie wyróżniają 

się Orunia i Nowy Port. Można stwierdzić, że we wszystkich podobszarach rewitalizacji w ciągu 

ostatnich lat sytuacja nie poprawiła się na tyle, by uznać, że zostały w nich w pełni zrealizowane cele 

rewitalizacji.  

W tabeli 7 przedstawiono uśredniony wynik wskaźnika społecznego oraz wskaźnika natężenia 

zjawisk kryzysowych dla podobszarów rewitalizacji i zdegradowanych. Najgorszy wynik otrzymały 

Orunia i Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – w obu przypadkach było to 13 punktów we wskaźniku 

społecznym i 15 punktów we wskaźniku natężenia zjawisk kryzysowych. Zbliżony wynik uzyskał 

podobszar Dolnego Miasta z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem, który otrzymał kolejno 12 i 14 

punktów. Najlepiej wypadł podobszar Biskupiej Górki wraz ze Starym Chełmem (8 i 12 punktów), 

w którym jednocześnie widoczny jest wyraźny podział na zdegradowaną Biskupią Górkę oraz lepiej 

radzący sobie Chełm, który poprawia uzyskaną średnią.  

W przypadku podobszarów zdegradowanych wyniki są bardzo do siebie zbliżone. Spośród nich na 

plus wyróżnia się podobszar Brzeźno - osada rybacka, który uzyskał jedynie 6 punktów we wskaźniku 

społecznym (gdzie 5 oznaczało brak kryzysu) oraz 9 punktów we wskaźniku natężenia zjawisk 

kryzysowych.  

Tab. 7. Wskaźnik społeczny oraz wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych dla podobszarów rewitalizacji 
i  zdegradowanych 

Podobszar Nazwa Liczba ludności Powierzchnia WS WZK 

rewitalizacji Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare 

Przedmieście 

6 668 87,25 ha 12 14 

Orunia 9 109 145,26 ha 13 15 

Biskupia Górka i Stary Chełm 5 023 104,60 ha 8 12 

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 9 312 165,29 ha 13 15 

zdegradowany Przeróbka Mieszkaniowa 3 640 30,02 ha 10 12 

Stogi Mieszkaniowe 11 275 136,84 ha 9 12 

Angielska Grobla 2 458 19,66 ha 10 11 

Brzeźno - osada rybacka 937 40,20 ha 6 9 

Źródło: opracowanie własne BRG 

Potwierdzeniem wniosków z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej są również wyniki 

przeprowadzonego w ramach Systemu Monitoringu i Oceny GPR badania ankietowego „Percepcja 

i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji”, które przytoczono w rozdziale II. Choć 

mieszkańcy zauważają pozytywne efekty rewitalizacji, to podobszary rewitalizacji nadal charakteryzują 

się dysproporcją w porównaniu do pozostałych dzielnic Gdańska.  
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Celem niniejszego opracowania jest m.in. weryfikacja dotychczas obowiązujących granic obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji. Przeprowadzone analizy potwierdzają potrzebę kontynuacji działań 

rewitalizacyjnych na obecnych podobszarach. W związku z tym zdecydowano o zachowaniu 

istniejącego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji z ewentualnym poszerzeniem ich o nowe tereny. 

W dalszej części opracowania badana jest możliwość zmiany ich granic.  

 

5.2 Obszary rekomendowane do włączenia do obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji i uzasadnienie wyboru 

Zgodnie z kartogramem przedstawiającym wyniki wskaźnika natężenia zjawisk kryzysowych za 

zdegradowaną można uznać większą część dolnego tarasu Gdańska. Negatywne zjawiska społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne w różnym natężeniu w większości 

koncentrują się na większej powierzchni o widocznych granicach. Włączanie tak dużego obszaru 

w  granice obszaru zdegradowanego uznano jednak za bezzasadne (uznanie obszaru za zdegradowany 

nie łączy się z żadnym dalszym działaniem w ramach rewitalizacji), postanowiono więc wybrać kilka 

miejsc, w których stopień natężenia negatywnych zjawisk jest największy i poddać je dalszej analizie.  

Na kartogramie przedstawiającym wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych każdy kwadrat może 

uzyskać pomiędzy 6 a 23 pkt. W celu wskazania obszarów, które najpilniej wymagają interwencji, 

kolorem czerwonym oznaczono wszystkie kwadraty o powierzchni 1 ha, które uzyskały 13 i więcej 

punktów. Jest to mniej więcej 1/3 wszystkich jednostek, w których wykazano występowanie kryzysu 

w strefie społecznej oraz strefie uzupełniającej. W ten sposób można łatwiej zidentyfikować miejsca, 

w których zjawiska problemowe dotyczą większego obszaru stanowiącego pewną całość oraz te, 

w których kryzys występuje jedynie punktowo.  

Zauważyć można, że największe powierzchniowo skupiska wysokich wartości wskaźnika 

występowania zjawisk kryzysowych już teraz zawierają się w obecnych granicach obszaru rewitalizacji.  

Potwierdza to konieczność kontynuowania interwencji na tych obszarach. 
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Na podstawie powyższej mapy wybrano obszary, które poddane zostaną dalszym analizom jako 

tereny do potencjalnego włączenia do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji: 

1. Letnica 

2. Zielony Trójkąt 

3. Orunia Kolonie 

4. Św. Wojciech - Lipce 

5. Osiedle Tysiąclecia 
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Letnica 

Rozpatrywany obszar obejmuje ulice Szklana Huta, Michny, Sielską, Rybitwy oraz część ulicy 

Starowiejskiej. Na analizowanym terenie znajduje się socjalne osiedle mieszkaniowe z przełomu XIX 

i XX wieku oraz bloki mieszkalne powstałe w formule TBS. W latach 2007-2015 Letnica objęta była 

programem rewitalizacji, w ramach którego wyremontowano część przestrzeni publicznych wraz 

z infrastrukturą techniczną oraz podniesiono standard budynków komunalnych. Prowadzone były 

również działania społeczne. Obecnie dzielnica intensywnie się rozwija – na dawnych terenach 

przemysłowych powstają nowe duże osiedla mieszkaniowe, wprowadzając nowych młodych 

mieszkańców, przestrzenie publiczne i usługi.  

 
Rys. 26. Letnica - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych w 2019 roku 
Źródło: opracowanie własne BRG 

Jednostki wchodzące w skład obszaru otrzymały od 6 do 15 punktów we wskaźniku społecznym. 

Negatywne zjawiska dotyczą w szczególności wschodniej części Letnicy, tj. domów jednorodzinnych 

przy ul. Szklana Huta (rys. 26). Charakteryzuje się ona m.in. wyższą przestępczością niż reszta dzielnicy 

i wysokim odsetkiem gospodarstw domowych oraz niepełnosprawnych pobierających świadczenia 

pomocy społecznej. Znajduje się tam również duża liczba zadłużonych mieszkań komunalnych 

(miejscami nawet powyżej 50% mieszkań), co może świadczyć o problemach finansowych 

mieszkańców. Problemem Letnicy jest również niski poziom edukacji, na co wskazuje wyższy niż 

średnia dla Gdańska udział niepromowanych uczniów w szkole podstawowej nr 69 (ponad 1%) oraz 

bardzo niskie wyniki z egzaminów ósmoklasisty (poniżej 50%). Frekwencja w wyborach 
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parlamentarnych w 2019 roku wyniosła 61% i była niższa niż średnia dla Gdańska. Ponadprzeciętną 

aktywnością mieszkańcy Letnicy wykazali się za to w głosowaniu w budżecie obywatelskim. 

W przypadku wskaźników uzupełniających w Letnicy najgorzej wypadł wskaźnik WT16 - standard 

zamieszkania.  

Na analizowanym obszarze dominuje własność gminna zarówno gruntów, jak i budynków, co 

przedstawiono na rys. 27. Do osób fizycznych należą nieliczne nieruchomości.  

Po budowie stadionu piłkarskiego na mistrzostwa Euro 2012 w sąsiedztwie mieszkaniowej części 

Letnicy, okolica stała się bardzo atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. W partnerstwie 

z prywatnym inwestorem miasto planowało budowę nowoczesnego oceanarium z zapleczem 

hotelowo-konferencyjnym, spa, Egzotyczną Laguną oraz częścią rozrywkową. Niestety, ze względu na 

pandemię covid-19 i wzrastające koszty budowy, umowa z inwestorem została zerwana w 2020 r. 

W Studium wskazano również tereny zlokalizowane na północ od mieszkaniowej części Letnicy jako 

potencjalny teren pod realizację nowego centrum sportowo-rekreacyjnego (w przypadku likwidacji 

składowiska popiołów na miejscu dawnego Jeziora Zaspa, wskazanego w Studium jako obszar 

wymagający przekształceń). Przewiduje się również, że w przyszłości Letnica stanowić może ważny 

ośrodek usług wyspecjalizowanych, takich jak ośrodki innowacyjności, uczelnie wyższe, parki naukowo-

technologiczne czy biurowce.   

 
Rys. 27. Letnica - własności gruntu 
Źródło: opracowanie własne BRG 
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Zielony Trójkąt 

Obszar należący administracyjnie do dzielnicy Młyniska, stanowiący enklawę mieszkaniową 

zlokalizowaną pomiędzy ulicami Reja, Twardą i torami kolejowymi, tzw. „Zielony Trójkąt”. Obejmuje 

ok. 20 ha i obecnie zamieszkiwany jest przez ok. 2 tys. osób. Budynki mieszkalne wraz ze szkołą 

i pawilonami handlowymi na terenie Zielonego Trójkąta zostały zbudowane w latach 1962-1967 jako 

osiedle dla pracowników Stoczni Remontowej. Rozkład wskaźnika natężenia zjawisk kryzysowych dla 

Zielonego Trójkąta przedstawiono na rys. 28. 

 
Rys. 28. Zielony Trójkąt - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych w 2019 roku 
Źródło: opracowanie własne BRG 

Obszar Zielonego Trójkąta charakteryzuje się wysoką degradacją w sferze społecznej - nawet do 18 

punktów we wskaźniku społecznym. Wśród bezrobotnych zamieszkałych na obszarze wielu z nich 

pozostaje bez pracy przez 12 miesięcy i dłużej. Wysoka jest liczba gospodarstw domowych 

pobierających świadczenia pomocy społecznej, w tym z powodu niepełnosprawności. Przy ul. Zielony 

Trójkąt mieszka wiele osób starszych – ponad jedna czwarta wszystkich mieszkańców to seniorzy. 

Problemem analizowanego obszaru jest również wyższa niż średnia dla miasta liczba istniejących 

„niebieskich kart”. Zielony Trójkąt charakteryzuje się też niskim poziomem edukacji (znajduje się 

w okręgu szkoły podstawowej nr 69, tak samo jak Letnica, wyniki wskaźników WS9 i WS 10 są więc 

identyczne). Mieszkańcy Zielonego Trójkąta wykazują się niską aktywnością w życiu społecznym – 

frekwencja zarówno w wyborach parlamentarnych (65%) jak i w głosowaniu w budżecie obywatelskim 

była znacząco niższa niż średnia dla Gdańska.  
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Ze względu na swoje położenie Zielony Trójkąt dotknięty jest problemem nadmiernego hałasu. 

Obszar otoczony jest przez tory kolejowe oraz szerokie arterie komunikacyjne prowadzące do portu. 

Zielony Trójkąt charakteryzuje się również niskim wskaźnikiem standardu zamieszkania.  

W strukturze własności dominują grunty gminne i należące do Skarbu Państwa, budynki 

w większości należą do wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych (rys. 29). 

 
Rys. 29. Zielony Trójkąt – własności 
Źródło: opracowanie własne BRG 
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Orunia Kolonie 

Oruńskie kolonie mieszkaniowe znajdują się w północnej części dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-

Lipce. Na przedmiotowym terenie przeważa ekstensywna zabudowa jednorodzinna. Przy ulicach 

Kolonia Mysia, Kolonia Rola, Kolonia Orka i Kolonia Zaranie znajdują się substandardowe budynki 

mieszkalne, pozostałości po historycznych koloniach mieszkaniowych, niespełniające współczesnych 

wymogów prawa budowlanego. Obszar kolonii od północy i wschodu otacza rzeka Motława, a od 

południa ogródki działkowe. Rozkład wskaźnika natężenia zjawisk kryzysowych dla kolonii 

przedstawiono na rys. 30. 

 
Rys. 30. Orunia Kolonie - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych w 2019 roku 
Źródło: opracowanie własne BRG 

 

W sferze społecznej kwadraty wchodzące w skład rejonu kolonii otrzymały aż do 19 punktów. 

Liczba zadłużonych budynków komunalnych na koloniach jest większa niż średnia dla miasta. Dużym 

problemem jest istniejąca liczba procedur „niebieskich kart”. W południowej części analizowanego 

obszaru zamieszkuje duża liczba osób starszych. Oruńscy uczniowie uzyskują dużo niższe wyniki na 

egzaminach ósmoklasisty niż ich rówieśnicy - obszar kolonii należy do okręgu szkolnego szkoły 

podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze, w której średni wynik z egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. był 

jednym z najniższych w Gdańsku i wyniósł mniej niż 40%. Mieszkańcy obszaru mniej chętnie uczestniczą 

w wyborach – okręg wyborczy nr 25 obejmujący ulice Daleką, Dworcową, Głuchą, Gościnną, Kolonię 

Mysią, Kolonię Orkę, Kolonię Rolę, Kolonię Zaranie, Mostową, Plac Oruński, Poleską, Przy Torze, 
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Przybrzeżną i Wschodnią uzyskał najniższą frekwencję w całym Gdańsku, jedynie 53,37%. Niska była 

również aktywność w głosowaniu w budżecie obywatelskim, co świadczy o małym zaangażowaniu 

mieszkańców zarówno w życie lokalne jak i ponadlokalne.  

W strefie uzupełniającej stwierdzić można niską aktywność gospodarczą, szczególnie w rejonie 

ul. Kolonia Zaranie. Obszar częściowo dotknięty jest przekroczonymi normami hałasu, co wynika 

z sąsiedztwa zakładów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Sandomierskiej oraz obsługującego 

je ruchu ciężkiego. Obsługa komunikacyjna obszaru jest niska, szczególnie w południowo-wschodniej 

części – rejon kolonii obsługuje autobus linii 123, który w ciągu dnia kursuje dwa razy na godzinę, a w 

godzinach wieczornych tylko raz na godzinę. Budynki mieszkaniowe charakteryzują się niską 

powierzchnią użytkową na osobę zameldowaną, dodatkowo w większości są w złym i bardzo złym 

stanie technicznym. 

Większość gruntów i budynków znajdujących się na wyznaczonym obszarze zagrożonym należy do 

gminy (rys. 31). Budynki należące do osób fizycznych to głównie zabudowania położone wzdłuż ulic 

Wschodniej i Przybrzeżnej. We wschodniej części obszaru znajdują się pojedyncze budynki 

w posiadaniu Skarbu Państwa. Wiele działek położonych przy ulicach Kolonia Zaranie, Kolonia Rola, 

Kolonia Mysia jest niezabudowanych. Obszar kolonii został znacząco poszkodowany w wyniku powodzi 

w 2001 r., co poskutkowało zniszczeniem lub rozbiórką wielu budynków mieszkalnych będących w 

najgorszym stanie technicznym.     

 
Rys. 31. Orunia Kolonie - własności gruntu 
Źródło: opracowanie własne BRG 
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W Studium obszar kolonii oznaczony został jako wymagający rehabilitacji, natomiast sąsiadujący 

z nim obszar przemysłowy – jako obszar wymagający przekształceń.  

Rejon od północy graniczy z podobszarem rewitalizacji Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare 

Przedmieście, a od południowego zachodu z podobszarem rewitalizacji Orunia. W niedalekiej 

odległości na zachód od rozpatrywanego obszaru leży podobszar rewitalizacji Biskupia Górka/Stary 

Chełm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

Lipce i Św. Wojciech 

Największy z rozpatrywanych obszarów zagrożonych degradacją, położony w południowej części 

Gdańska, sięgający granicy z Pruszczem Gdańskim. Zamieszkuje go ok. 2 300 osób. Wzdłuż ulicy Trakt 

Św. Wojciecha zlokalizowana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa 

usługowo-przemysłowa, wzdłuż ulicy Niegowo zabudowa ekstensywna mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz sąsiadujące z nią grunty rolne. Z rozpatrywanym obszarem od północy graniczy podobszar 

rewitalizacji Orunia. Rozkład wskaźnika natężenia zjawisk kryzysowych dla Lipiec i Św. Wojciecha 

przedstawiono na rys. 32. 

 
Rys. 32. Św. Wojciech - Lipce - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych w 2019 roku 
Źródło: opracowanie własne BRG 

W rejonie Lipiec i Św. Wojciecha główne kryzysy społeczne występują w dziedzinie edukacji 

i aktywności społecznej. Uczniów mieszkających na analizowanym obszarze obejmują dwa okręgi 

szkolne: Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze oraz Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stromej. 

W SP 16 średni wynik egzaminu ósmoklasisty był niższy niż 40%, a w SP 40 niższy niż 50%. Ponadto 

uczniowie ze szkoły podstawowej nr 40 częściej nie otrzymywali promocji do kolejnej klasy niż ich 
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rówieśnicy. Średnia frekwencja w oruńskich obrębach wyborczych w wyborach parlamentarnych 

wyniosła ok. 60%. Niska była również frekwencja w głosowaniu w budżecie obywatelskim, co świadczy 

o małym zaangażowaniu mieszkańców w sprawy życia lokalnego i ponadlokalnego. Obszar dotknięty 

jest również problemem przemocy w rodzinie, o czym mówi bardzo duża liczba istniejących procedur 

„niebieskiej karty”. Rejon Lipiec i Św. Wojciecha zamieszkuje również spora liczba osób starszych, 

szczególnie w rejonie ul. Niegowo, gdzie miejscami jest to nawet ponad 40% mieszkańców.  

Wskaźnik aktywności gospodarczej wskazuje na gorszą sytuację niż średnia dla Gdańska, głównie 

w rejonie Lipiec i przy samej granicy z Pruszczem Gdańskim, gdzie miejscami ani jedna osoba nie 

prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Mieszkańcy rejonu Św. Wojciecha i Lipiec narażeni są na 

uciążliwości związane z hałasem generowanym przez transport samochodowy i kolejowy. Normy są 

przekroczone wzdłuż całej ul. Trakt Św. Wojciecha. Obszar charakteryzuje się również niską obsługą 

komunikacyjną. Przystanki znajdują się jedynie wzdłuż Traktu Św. Wojciecha, im więc dalej od ulicy, 

tym gorsza dostępność. Najdalej do przystanku komunikacji zbiorowej mają mieszkańcy ul. Niegowo. 

Atutem tych okolic jest stacja kolejowa Gdańsk Lipce, obsługująca pociągi przewozów regionalnych.  

Większość gruntów i budynków należy do osób fizycznych. Do gminy należą tylko pojedyncze 

rozproszone działki (rys. 33). 

 
Rys. 33. Lipce - Św. Wojciech - własności gruntu 
Źródło: opracowanie własne BRG 



 

85 
 

Osiedle Tysiąclecia 

Osiedle Tysiąclecia stanowi część jednostki pomocniczej Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.  

W 1960 r. na osiedlu powstała pierwsza w Gdańsku tzw. szkoła tysiąclecia (Szkoła Podstawowa nr 60).  

Na terenie osiedla znajdują się bloki oraz domy jednorodzinne. Rozkład wskaźnika natężenia zjawisk 

kryzysowych dla Osiedla Tysiąclecia przedstawiono na rys. 34. 

 
Rys. 34. Osiedle Tysiąclecia - wskaźnik natężenia zjawisk kryzysowych w 2019 roku 
Źródło: opracowanie własne BRG 

Większe natężenie zjawisk kryzysowych występuje w części blokowej osiedla. Charakteryzuje się 

ona wyższym bezrobociem niż część z zabudowaniami jednorodzinnymi. Mieszkańcy bloków częściej 

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w tym z uwagi na niepełnosprawność. Wyniki egzaminów 

ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 60, obejmującej swoim okręgiem Osiedle Tysiąclecia oraz część 

Przymorza Małego, należały do jednych z najniższych w mieście i wyniosły mniej niż 40%. Uczniowie 

tej szkoły częściej niż ich rówieśnicy nie otrzymywali promocji do kolejnej klasy. Obszar osiedla 

charakteryzuje się również niskim poziomem aktywności społecznej, o czym świadczy niska frekwencja 

w wyborach parlamentarnych oraz w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. 

Wśród wskaźników uzupełniających największy kryzys występuje w przypadku wskaźnika 

technicznego. W części blokowej Osiedla Tysiąclecia średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 

osobę zameldowaną wynosiła nawet mniej niż 20 m2. 
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Struktura własności na Osiedlu Tysiąclecia jest zróżnicowana (rys. 35). Budynki jednorodzinne 

należą do osób fizycznych. Część blokowa osiedla składa się z budynków - wspólnot mieszkaniowych 

oraz gminnego gruntu. 

 

Rys. 35. Osiedle Tysiąclecia – własności 
Źródło: opracowanie własne BRG 
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Aby uznać pewien fragment gminy za obszar rewitalizacji, poza szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk musi on cechować się istotnością dla rozwoju lokalnego, o czym mówi art. 10 

ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Za kluczowy wymóg do skutecznego prowadzenia procesu rewitalizacji na 

potrzeby niniejszego opracowania uznano obecność gminnych gruntów i nieruchomości. Grunty 

należące do gminy stanowią duży potencjał inwestycyjny do rozwoju obszaru rewitalizacji. Dzięki nim 

możliwa jest interwencja taka jak m.in. remonty gminnego zasobu komunalnego, urządzanie 

podwórek, budowa nowych budynków na cele społeczne i inne.  

Za kolejne kryterium wyboru granic obszaru rewitalizacji uznano komplementarność z innymi 

dokumentami i politykami miejskimi.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy rewitalizacja prowadzona jest w sposób kompleksowy poprzez 

skoncentrowane terytorialnie działania. Jako trzeci wymóg wybrano więc koncentrację terytorialną 

działań, czyli możliwość prowadzenia całego procesu rewitalizacji w sposób jak najbardziej 

zintegrowany, na stosunkowo niewielkim obszarze, co prowadzić powinno do lepszych rezultatów, niż 

w przypadku realizacji punktowych rozproszonych projektów.  

Spełnienie wybranych kryteriów przez rozpatrywane obszary zagrożone degradacją przedstawiono 

w tabeli 8.  

Tab. 8. Kryteria włączenia obszarów zagrożonych do obszaru rewitalizacji 

 Szczególna kon-
centracja nega-
tywnych zjawisk 

Grunty i nierucho-
mości gminne 

Komplementarność Koncentracja tery-
torialna działań 

Letnica + + + - 

Zielony Trójkąt + - - - 

Orunia Kolonie + + + + 

Lipce i Św. Wojciech + - - - 

Os. Tysiąclecia + - - - 

Źródło: opracowanie własne BRG 

Stwierdzono, że spośród analizowanych pięciu obszarów zagrożonych degradacją przyjęte kryteria 

najlepiej spełnia rejon Orunia Kolonie. Cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej (przede wszystkim w aspekcie edukacji i aktywności społecznej), a także 

występowaniem negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych. Na terenie kolonii gmina ma większość udziałów w gruntach i budynkach, co poszerza 

możliwość interwencji w obszarze. Same kolonie mieszkaniowe wskazane zostały w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska jako obszar do 

rehabilitacji, a więc poprawy warunków życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu 

mieszkaniowej funkcji terenu. Zgodnie z zapisami Studium rejon kolonii mieszkaniowych na Oruni ma 

największy potencjał inwestycyjny ze wszystkich podobnych obszarów w Gdańsku. Dzięki inwestycjom 

w ochronę przeciwpowodziową teren ten nie jest już obarczony ryzykiem powodzi. Na decyzję 

o włączeniu kolonii do obszaru rewitalizacji najbardziej wpłynęło jego położenie w sąsiedztwie trzech 

istniejących podobszarów rewitalizacji: Orunia, Dolne Miasto/Stare Przedmieście/Plac Wałowy 

i Biskupia Górka ze Starym Chełmem, co spełnia warunek koncentracji terytorialnej działań. 

O dołączenie tego terenu do obszaru rewitalizacji wnioskowała również rada dzielnicy Orunia-Św. 

Wojciech-Lipce. W bezpośrednim sąsiedztwie oruńskich kolonii, na terenach poprzemysłowych 

i pokolejowych wskazanych w Studium jako wymagające przekształceń, przebiegać ma trasa nowej linii 

kolejowej PKM Południe, co w przyszłości poprawić może dostępność komunikacyjną tego obszaru.  
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Obszar zagrożony Letnica odrzucono przede wszystkim z uwagi na dynamiczny rozwój dzielnicy 

w ostatnich latach oraz perspektywę dalszych inwestycji, w tym o charakterze ponadlokalnym. 

Dodatkowo dzielnica była już rewitalizowana w poprzedniej perspektywie unijnej, zrealizowano 

projekty infrastrukturalne i remonty podnoszące jakość życia mieszkańców dzielnicy. 

Obszar zagrożony Zielony Trójkąt odrzucono ze względu na brak gminnych działek o wielkości 

pozwalającej na wprowadzenie nowego zagospodarowania oraz niespełnienie warunku o koncentracji 

terytorialnej działań rewitalizacyjnych. 

Obszar zagrożony Lipce-Św. Wojciech odrzucono z powodu bardzo dużego udziału własności 

prywatnej w gruntach i budynkach, co ogranicza możliwość przeprowadzenia interwencji przez gminę. 

Wielkość obszaru oraz ekstensywny charakter zabudowy nie spełniają warunku koncentracji 

terytorialnej działań.  

Obszar zagrożony Osiedle Tysiąclecia odrzucono z uwagi na brak gminnych działek i gruntów 

pozwalających na przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych, brak komplementarności z innymi 

dokumentami planistycznymi miasta oraz niespełnienie warunku o koncentracji terytorialnej działań. 

W obszarach zagrożonych Letnica, Zielony Trójkąt, Lipce i Św. Wojciech oraz Osiedle Tysiąclecia 

zaleca się prowadzenie działań prowadzących do poprawy sytuacji społecznej i technicznej w ramach 

innych polityk miejskich. 
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5.3 Przeniesienie granic z układu grid na działki ewidencyjne 

Przeprowadzanie analizy w jednostkach modularnych (w tym przypadku kwadratów o powierzchni 

1 ha) wymaga przeniesienia pewnych wyznaczonych zgodnie z tymi jednostkami granic na granice 

nawiązujące do realnie istniejących układów urbanistycznych, zgodnie z granicami działek 

ewidencyjnych, sposobem użytkowania terenu, barier naturalnych (np. rzeka) lub urbanistycznych (np. 

linia kolejowa).  

Z uwagi na bliskość podobszaru rewitalizacji Orunia zadecydowano o włączeniu obszaru kolonii 

mieszkaniowych w jego granice. Granicę poprowadzono wzdłuż granicy terenów przemysłowo-

kolejowych, opływu Motławy, rzeki Motławy, linii kolejowej oraz granicy ROD (rys. 37). Do obszaru 

rewitalizacji poza zabudowaniami kolonii zostają włączone również grunty gminne znajdujące się 

pomiędzy ulicami jako tereny inwestycyjne gminy. W granicach obszaru rewitalizacji znalazły się 

również kwadraty, w których nie stwierdzono występowania kryzysu w strefie gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, jako że należą do jednego układu 

urbanistycznego i wyłączenie ich stworzyłoby „dziurę” w spójnej całości. W granice obszaru 

rewitalizacji włączono również adresy Równa 9, 11, 13 i 15, które pominięto w poprzedniej delimitacji.  

 
Rys. 36. Orunia Kolonie - tereny nowo włączone do podobszaru rewitalizacji Orunia 
Źródło: opracowanie własne BRG 
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5.4 Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - podsumowanie 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą rekomenduje się utrzymanie dotychczasowych granic siedmiu 

podobszarów zdegradowanych wyznaczonych uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 26 

kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście 

Gdańsku oraz poszerzenie podobszaru zdegradowanego Orunia o obszar zagrożony Orunia Kolonie. 

Rekomenduje się granice podobszarów zdegradowanych o następującym przebiegu: 

1. Granice podobszaru Stogi Mieszkaniowe ( rys. 37) o powierzchni 136,84 ha określają: 

• od północy - granica terenów leśnych i wiązki rurociągów przesyłowych oraz ulice 

Nawotna i Wydmy, 

• od wschodnia i południa - ul. Kępna, rzeka Łacha, rzeka Martwa Wisła, 

• od zachodu - granica ogródków działkowych „Kaczeńce”, „Stryjewskiego” 

i „Konopnickiej”; 

2. Granice podobszaru Brzeźno - osada rybacka (rys. 38) o powierzchni 40,2 ha określają: 

• od północy - brzeg Zatoki Gdańskiej, 

• od wschodu i południa - granice dawnego Parku Zdrojowego, ul. Mazurska oraz teren 

Portu, 

• od zachodu - al. Gen. J. Hallera; 

3. Granice podobszaru Przeróbka Mieszkaniowa (rys. 39) o powierzchni 30,02 ha określają: 

• od północy i zachodu - ul. Siennicka oraz jej zaplecze, 

• od południa - rzeka Martwa Wisła, 

• od wschodu - nasyp linii kolejowej; 

4. Granice podobszaru Angielska Grobla (rys. 40) o powierzchni 19,66 ha określają: 

• od północy - ul. Na stępce oraz zabudowa wzdłuż ul. Dziewanowskiego, 

• od wschodu - ul. Mostek i ul. Angielska Grobla, 

• od południa - ul. Elbląska i ul. Długie Ogrody, 

• od zachodu - ul. Św. Barbary;  

5. Granice podobszaru Orunia (rys. 41) o powierzchni 239,71 ha określają: 

• od północy - zaplecze ul. Małomiejskiej, ul. Zamiejska, teren parafii św. Ignacego 

Loyoli, zaplecze ul. Sandomierskiej, granica terenów kolejowo-przemysłowych, opływ 

Motławy, 

• od wschodu - ul. Przybrzeżna, linia kolejowa, ul. Równa, wschodnia i północna granica 

ROD im. Stefana Okrzei, ul. Równa z numerami 9, 11, 13 i 15, zaplecze ul. Smętnej, 

ul. Żuławska, ul. Zawiejska oraz linia kolejowa, 

• od południa - Trakt Św. Wojciecha od linii kolejowej do Kanału Raduni, do ul. Nowiny 

nr 42, 

• od zachodu - zaplecze ul. Nowiny, Park Oruński, zaplecze ul. Platynowej 

i ul. Diamentowej, ul. Granitowa, zaplecze ul. Małomiejskiej oraz ul. Zamiejska; 

6. Granice podobszaru Biskupia Górka / Stary Chełm  (rys. 42) o powierzchni 104,6 ha określają: 

• od północy - osiedle robotnicze na Chełmie z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej 

przy ul. Wronki, Hirszfelda i Stoczniowców, teren Reduty Caffarellergo, ulice: 

Zielonogórska, Kolonia Studentów, zabudowa przy ulicach Górka i Rogaczewskiego 

oraz na Stoku, 
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• od wschodu - ul. Trakt Św. Wojciecha i Mennonitów do węzła Carla Groddecka, 

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

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

Anielinki; 

7. Granice podobszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście (rys. 43) o powierzchni 

87,24  ha określają: 

a. Dolne Miasto: 

• od północy - ul. Podwale Przedmiejskie oraz Reduta Żbik, 

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

• od południa - opływ Motławy, 

• od zachodu - rzeka Nowa Motława, 

b. Plac Wałowy / Stare Przedmieście: 

• od północy - ul. Podwale Przedmiejskie, 

• od wschodu - Kanał Starej Motławy, ul. Dolna Brama, granica terenów 

pokolejowych w południowej części Wyspy Spichrzów, rzeka Nowa Motława 

z zespołem Śluzy Kamiennej, 

• od południa - opływ Motławy, 

• od zachodu - tory kolejowe, ul. Trakt Św. Wojciecha i ul. Okopowa; 

8. Granice podobszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście (rys. 44) o powierzchni 165,29 ha 

określają: 

• od północy - tereny portowe, 

• od wschodu - fosa twierdzy Wisłoujście, ul. Pokładowa i ul. Ku Ujściu, 

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

• od zachodu - ul. Kasztanowa.  

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych oraz istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego rekomenduje się kontynuację działań rewitalizacyjnych w podobszarach 

rewitalizacji wyznaczonych wcześniej uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 26 kwietnia 

2016 r., tj.: 

1. Orunia (w nowych granicach poszerzonych o obszar zagrożony Orunia Kolonie), 

2. Biskupia Górka i Stary Chełm), 

3. Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, 

4. Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swoimi granicami 596,84 ha (2,2% powierzchni 

miasta) i zamieszkiwany jest przez 29 676 osób (6,3% ludności miasta16), co spełnia wymogi ustawowe 

dotyczące powierzchni i liczby ludności: obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni 

gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

 

 

 

 
16 Liczba ludności Gdańska (stan na 31.12.2020 r.): 470 805 osób, źródło: Bank Danych Lokalnych 



 

92 
 

    Rys. 37. Granice podobszaru zdegradowanego Stogi Mieszkaniowe 
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   Rys. 38. Granice podobszaru zdegradowanego Brzeźno - osada rybacka 
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        Rys. 39. Granice podobszaru zdegradowanego Przeróbka Mieszkaniowa 
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         Rys. 40. Granice podobszaru zdegradowanego Angielska Grobla 
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Rys. 41. Granice podobszaru rewitalizacji Orunia 
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Rys. 42. Granice podobszaru rewitalizacji Biskupia Górka/Stary Chełm 
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Rys. 42. Granice podobszaru rewitalizacji Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 
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Rys. 44. Granice podobszaru rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
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