
 



2 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

1.  WSTĘP 

� CEL OPRACOWANIA 

� PODZIAŁ TERENÓW REKREACYJNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER 

2.  POŁOŻENIE W STRUKTURZE MIASTA 

3.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

4.  ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE 

5.  STRUKTURA WŁASNOŚCI 

6.  ZASOBY PRZYRODNICZE 

� POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 

� OCHRONA PRAWNA 

� TERENY CENNE PRZYRODNICZO PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ 

7.  INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 

� WIZJA LOKALNA – TERENY „URZĄDZONE” 

• TEREN POMIĘDZY ULICAMI KMINKOWĄ I MACIERZANKOWĄ 

• TEREN POŁOŻONY WZDŁUŻ OBWODNICY TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD TORÓW KOLEI 

KOKOSZKAŃSKIEJ DO UL. KARTUSKIEJ 

� DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

8.  SYTUACJA PLANISTYCZNA 

9.  IDENTYFIKACJA TERENÓW REKREACJI 

10.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA POTENCJALNYCH TERENÓW REKREACJI 

11.  IDENTYFIKACJA ZASIĘGÓW I DEFICYTÓW ZIELENI PUBLICZNEJ  

� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI O POWIERZCHNI POWYŻEJ 2 HEKTARÓW 

� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI I REZERWOWANE W PLANACH MIEJSCOWYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 

2 HEKTARÓW  

 



3 

 

 
� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI I REZERWOWANE W PLANACH MIEJSCOWYCH O POWIERZCHNI 

POWYŻEJ I PONIŻEJ 2 HEKTARÓW  

� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI I REZERWOWANE W PLANACH MIEJSCOWYCH O POWIERZCHNI 

POWYŻEJ 2 HEKTARÓW I DODATKOWO MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI NOWYCH TERENÓW REKREACYJNYCH 

NIEOBJĘTYCH PLANAMI NA TERENACH GMINNYCH 

12. PRZEKRÓJ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH 

� PRZEKRÓJ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW NA TLE DZIELNICY ZACHÓD I MIASTA GDAŃSK 

� CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU SPOŁECZNEGO DZIELNICY W GRANICACH OPRACOWANIA 

13. WSKAŹNIK ZIELENI OGÓLNODOSTĘPNEJ 

14. SYSTEM TRAS ROWEROWYCH ORAZ GŁÓWNE ŚCIEŻKI PIESZE 

15. PRZEWIDYWANA KOLEJNOŚĆ WYPEŁNIANIA SIĘ STRUKTUR MIESZKANIOWYCH  

Z PODZIAŁEM NA JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE I WYNIKAJĄCA Z TEGO KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI TERENÓW REKREACJI 
� ETAP I 

� ETAP II 

� ETAP III 

� ETAP IV 

� ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ETAPÓW 

16. WALORYZACJA TERENÓW ZIELONYCH 

17. PODZIAŁ TERENÓW REKREACYJNYCH 

18. POTENCJALNE TERENY REKREACYJNE DO 2 HEKTARÓW 

� TEREN W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ 

� TEREN W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ  

� TEREN POŁOŻONY NA PRZECIWKO PĘTLI AUTOBUSOWEJ 

19. POTENCJALNE TERENY REKREACYJNE POWYŻEJ 2 HEKTARÓW 

� WYROBISKO PO BYŁEJ ŻWIROWNI 

� TEREN LASU POŁOŻONEGO CENTRALNIE W STOSUNKU DO OBSZARU OPRACOWANIA 

� „PARK CENTALNY” W KOKOSZKACH 

20. BILANS TERENÓW PRYWATNYCH REZERWOWANYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH 



4 

 

 

1. WSTĘP 
 

Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych sporządzone zostało na wniosek Rady Dzielnicy Kokoszki, gdyż  
w chwili obecnej dzielnica praktycznie nie posiada urządzonych form rekreacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
wykorzystując fakt, iż wiele terenów, w tym gminnych, jest jeszcze niezagospodarowanych, podjęła inicjatywę urządzenia takich miejsc 
na terenie swojej działalności. Realizacja zamierzeń wiązałaby się z konsultacjami społecznymi, opracowaniem zakresu urządzenia 
wskazanych miejsc i pozyskaniem odpowiednich funduszy (np. Budżet Obywatelski).  

 
Te wyprzedzające działania Rady Dzielnicy Kokoszki powinny stać się wzorem dla innych inicjatyw społecznych, gdyż na etapie 

studium można nie tylko wskazać same miejsca możliwości zagospodarowania, ale również pokazać ich wzajemne powiązania  
i uwzględnić je w sporządzanych następnie planach miejscowych. 

 
�  CEL OPRACOWANIA 

  
Celem opracowania jest wskazanie terenów, które mogłyby być wykorzystane do rekreacji codziennej mieszkańców Kokoszek 
Mieszkaniowych dla wszystkich grup wiekowych. 
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� PODZIAŁ TERENÓW REKREACYJNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER 

 
Ze względu na charakter samych terenów rekreacyjnych wyróżnione zostały trzy ich typy: 

� związane z bliskością zieleni i wody (tereny lasów, zieleńców, parków, korytarze ekologiczne, cieki wód płynących, 

obszary zbiorników wodnych, trasy rowerowe, ciągi piesze z urządzeniami)  

� wewnątrzosiedlowe, niezwiązane bezpośrednio z terenami biologicznie czynnymi (przestrzeń publiczna  

o znaczeniu osiedlowym, place, ciągi piesze, obiekty kubaturowe rekreacji czynnej zorganizowanej (baseny pływackie, 

fitness, siłownie, bilard, kręgle itp.) 

� mieszane 

  

Opracowanie obejmuje tereny rekreacji związane z pierwszym typem, czyli położonych bezpośrednio przy terenach zieleni 

(leśnej, krajobrazowej) i wody (zbiorników i cieków wodnych). Ten typ sprzyja możliwości połączenia wypoczynku i relaksu z czynnymi 

formami wypoczynku. Nadaje się też dla wszystkich grup wiekowych począwszy od wieku niemowlęcego do późnej starości. Sprzyja też 

integracji osób niepełnosprawnych. Niniejsze opracowanie nie zajmuje się natomiast formami rekreacji związanymi z kubaturami. 
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1. POŁOŻENIE W STRUKTURZE MIASTA  
 

Teren  objęty opracowaniem położony jest w Gdańsku w Dzielnicy Zachód. Od północy granicę opracowania stanowią tory 

nieczynnej już Kolei Kokoszkowskiej, od zachodu i południa teren ograniczony jest granicą miasta Gdańska. Od jego wschodniej strony 

przebiega Obwodnica Trójmiasta.  

 

Powierzchnia opracowania to ponad 1325 ha. 

 

Około 1/3 terenu opracowania zajmują Lasy Otomińskie położone w południowej części. Poza Trójmiejskim Parkiem 

Krajobrazowym i Wyspą Sobieszewską jest to jeden z większych obszarów leśnych na terenie miasta. 

 

Obszar opracowania przecina ul. Kartuska (ulica główna) i ul. Nowatorów (ulica zbiorcza). 

 

Teren, pierwotnie rolniczy, sukcesywnie ulega przekształceniom w teren zabudowy mieszkaniowej z niezbędnym zapleczem 

usługowym. W północno – zachodniej części opracowania teren przeznaczony pod rozwój funkcji produkcyjno – usługowych.  
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2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
 

Teren położony jest na wysoczyźnie (na znacznym jego obszarze przeważa wysokość: 130 – 160 mnpm), z dużymi spadkami  

w północnej (teren jaru: zieleń ekologiczno – krajobrazowa) i północno – wschodniej (wyrobisko po byłej żwirowni) części opracowania. 

Większe zróżnicowanie terenu występuje po południowej stronie ul. Kartuskiej. Północna część ma niewielkie różnice wysokości.    
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3. ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE 
 

Przekroczenie normatywu akustycznego dopuszczonego dla zabudowy mieszkaniowej – 64 dB dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 68 dB dla zabudowy wielorodzinnej – występuje w chwili obecnej wzdłuż głównych dróg (Obwodnica Trójmiasta,  

ul. Kartuska, ul. Nowatorów). W roku 2025 zakłada się nieznaczny wzrost związany z rozbudową obwodnicy i wzmożeniem ruchu 

samochodowego na ulicach Kokoszek Mieszkaniowych z powodu wypełniania się terenów zabudową mieszkaniową.  

Hałas od Lotniska im. Lecha Wałęsy i planowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ma niewielkie znaczenie dla obszaru 

opracowania i występuje jedynie w północno – wschodniej jego części na niewielkim fragmencie.  
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4. STRUKTURA WŁASNOŚCI 
 

W obszarze opracowania występują następujące formy własności: 

� własność Skarbu Państwa – obszary leśne, ul. Kartuska, ul. Nowatorów 

� własność gminy Miasta Gdańsk – większość dróg zbiorczych i lokalnych, rezerwy terenowe pod drogi, teren użytkowany przez 

ogródki działkowe (w północnej części opracowania), duży teren w centralnej części opracowania przylegający do terenu lasu, 

wyrobisko po byłej żwirowni i kilka działek usytułowanych w granicach opracowania 

� własność gminna w użytkowaniu wieczystym 

� własność prywatna 

� własność spółdzielni 

� własność kościołów i parafii 

� własności firm, spółek prawa handlowego itp.  
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5. ZASOBY PRZYRODNICZE 

� POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 

Tereny zieleni dzielnicy Kokoszki położone są pomiędzy elementami osnowy przyrodniczej wykształconej w rejonie miasta 

Gdańska, są nimi kompleksy leśne i doliny rzeczne. Do elementów struktury przyrodniczej występujących w dzielnicy Kokoszki  

i w sąsiedztwie należy ekosystem Lasów Otomińskich. Wymienione elementy osnowy przyrodniczej na terenie dzielnicy Kokoszki 

powiązane są poprzez Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie. Główne powiązania przyrodnicze (o randze lokalnej) na 

terenie tej dzielnicy przebiegają dolinami potoków: Strzyża i Smęgorzyńskiego (wraz z ich dorzeczami) o przeważającym, 

równoleżnikowym układzie. Wzdłuż dolin potoków występują zbiorniki wodne, a także, podmokłości. Duże znaczenie dla lokalnych 

powiązań ekologicznych mają kompleksy lasów oraz zadrzewienia, ponieważ na dawnych terenach porolnych, zachowały się one 

fragmentarycznie.  
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� OCHRONA PRAWNA 

Obszarem prawnie chronionym w dzielnicy Kokoszki jest kompleks lasów Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który 

został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego. W granicach tego obszaru znajduje się południowa część analizowanego 

obszaru z płatem lasu i łąkami sąsiadującymi z Potokiem Smęgorzyńskim. Ponadto na terenie Lasów Otomińskich ustanowiono użytek 

ekologiczny Torfowisko Smęgorzyńskie. Użytek ten zajmuje powierzchnię 0,6 ha jego celem jest ochrona torfowiska przejściowego  

z masową obecnością torfowców w śródleśnym zagłębieniu terenu we wschodniej części wysoczyzny morenowej. Spośród gatunków 

zagrożonych występujących w granicach projektowanego użytku należy wymienić rosiczkę okrągłolistną, kruszynę pospolitą, bagnicę 

torfową oraz modrzewicę zwyczajną. Na granicy z Otomińskim Obszarem Chronionego Krajobrazu położony jest użytek ekologiczny 

Łozy w Kiełpinie, który został utworzony przez Radę Miasta Gdańska. Wzdłuż północnej granicy obszaru objętego pracami studialnymi 

przebiega granica otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na analizowanym terenie, przy ulicy Smęgorzyńskiej, obiektem 

prawnie chronionym jest dąb szypułkowy uznany za pomnik przyrody. 

� TERENY CENNE PRZYRODNICZO PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ 

W ramach prowadzonych Studiów przyrodniczo-krajobrazowych województwa pomorskiego zakończonych w 2005 roku 

wykonano waloryzację przyrodniczą Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego pod kątem zidentyfikowania obszarów szczególnie 

cennych przyrodniczo. Na terenie dzielnicy Kokoszki wyodrębniono cenne obszary. Największy spośród obszarów proponowanych do 

objęcia ochroną prawną w formie użytku ekologicznego jest obszar osuszonego i zalesionego torfowiska, który nosiłby nazwę Uroczysko 

Smęgorzyńskie. Występuje tu przypuszczalnie najbogatsza w Gdańsku populacja widłaka jałowcowatego. Obiekt stanowi ostoję 

zwierzyny. Innym cennym przyrodniczo obszarem, proponowanym do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego, dla którego 

zaproponowano nazwę Smęgorzyńskie Bagno, jest nieckowate zagłębienie terenu otoczone łagodnymi zboczami. Kolejnym 

proponowanym użytkiem ekologicznym jest Torfowisko w Kiełpinie Dolnym. Jest to mały zbiornik wodny, stanowiący w obszarze 

zabudowanym ostoję zwierząt. Staw wyróżnia interesująca roślinność wodna, urozmaicone zbiorowiska szuwarowe oraz duże 

zróżnicowanie flory. 
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6. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren, wcześniej wykorzystywany rolniczo, obecnie rozwija się w kierunku zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej.  

W północno – zachodniej części tereny przewidziane pod rozwój funkcji produkcyjno – usługowej.  

Teren nie posiada zaplecza rekreacyjnego ani miejsc integracji mieszkańców. W obszarze opracowania obecnie funkcjonują dwa 

boiska – ziemne i asfaltowe w bardzo złym stanie technicznym oraz jeden plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w zabudowie 

jednorodzinnej. Nie ma ciągów spacerowych ani siedzisk dla osób starszych. Tereny leśne w centralnej części są mało dostępne  

i niezagospodarowane. Przylegający do lasu zbiornik wodny wraz z jego otoczeniem, który mógłby znacząco podnieść atrakcyjność 

rekreacyjną tego obszaru, jest niedostępny dla użytkowników. 
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� WIZJA LOKALNA – TERENY „URZĄDZONE” 

 

TEREN POMIĘDZY ULICAMI KMINKOWĄ I MACIERZANKOWĄ 

 
Teren położony w zabudowie jednorodzinnej. Działka o powierzchni 3558 m2, własności gminnej, zagospodarowana na ziemne 

boisko do gry w piłkę nożną i stół do ping ponga oraz plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, drabinkami, huśtawkami i ławką. Wszystkie 

urządzenia są starego typu i nie gwarantują bezpieczeństwa bawiących się dzieci. 

Poprawę istniejącego stanu można uzyskać poprzez ogrodzenie terenu od ulicy, uporządkowanie terenu boiska z ewentualną 

wymianą podłoża, wzbogacenie oferty programowej dla dzieci i młodzieży, zwiększenie liczby siedzisk oraz wymianę istniejących 

urządzeń na dostosowane do obecnych wymogów gwarantujących bezpieczne z nich korzystanie.  
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� WIZJA LOKALNA – TERENY „URZĄDZONE” 

 

TEREN POŁOŻONY WZDŁUŻ OBWODNICY TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD TORÓW KOLEI 

KOKOSZKAŃSKIEJ DO UL. KARTUSKIEJ 

 

Teren położony wzdłuż ekranów akustycznych Obwodnicy Trójmiasta. Działka o powierzchni około 9000 m2, własności gminnej, 

w chwili obecnej zagospodarowana pod zieleń bez jakiegokolwiek pomysłu na wykorzystanie tego obszaru. Ekranowanie od obwodnicy 

stwarza dobre warunki akustyczne do wykorzystania go pod rekreację. Pomysłem może stać się wprowadzenie ciągów pieszo – 

rowerowych wraz z siedziskami ulokowanymi wzdłuż tras i przeznaczenie (wydzielenie) części terenu pod rampę dla osób jeżdżących 

na rolkach i użytkowników rowerów wyczynowych.  
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� DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Uporządkowanie terenu czy ustawienie na nim kilku sprzętów nie czyni miejsca atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym przez 

mieszkańców. Założenie, że zabudowa jednorodzinna nie potrzebuje dodatkowych miejsc do rekreacji, mieszkańcy mają bowiem 

ogródki przydomowe, było błędne i skutkuje brakiem miejsc sprzyjających integracji. Traktowanie dzielnicy jako sypialni miasta  

i kombinatu domów z prefabrykowanych elementów, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie, doprowadziło do marginalizacji potrzeb 

mieszkańców. Wzrastająca liczba samochodów i brak miejsc do ich parkowania spowodowały wypełnianie każdej wolnej przestrzeni 

wewnątrz kwartałów mieszkaniowych przez pojazdy. Ogólnie daje się zauważyć brak pomysłu na zagospodarowanie wolnych, 

niezabudowanych przestrzeni. Przejawia się to pozostawieniem tych niezagospodarowanych przestrzeni samym sobie bądź 

wstawieniem w nie kilku starych urządzeń pseudo rekreacyjnych.  

Tereny zielone w postaci lasów czy mniejszych obszarów porośniętych zielenią wysoką czy krzewami są mało dostępne a ich 

potencjał jest niewykorzystany. Zagospodarowanie Lasów Otomińskich nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników, co wpływa na 

znaczne ograniczenie ich penetracji.  
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7. SYTUACJA PLANISTYCZNA 
 

W obszarze opracowania obowiązuje 31 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które objęty studium obszar, 

przeznaczają głównie na funkcje mieszane mieszkaniowo – usługowe. W niektórych fragmentach wydzielona została sama funkcja 

mieszkaniowa, usługowa, tereny przeznaczone pod zieleń czy w północnej części pod funkcje produkcyjno – usługowe. Część terenu 

nie jest objęta żadnym planem miejscowym – dotyczy to głównie obszarów zdeterminowanych, wypełnionych już zabudową 

mieszkaniową, bądź wypełniających się w drodze decyzji o warunkach zabudowy na zasadzie tzw. „dobrego sąsiedztwa”.   
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8. DENTYFIKACJA TERENÓW REKREACJI  
 

Potencjalne tereny rekreacji położone są zarówno na działkach Skarbu Państwa  i Gminy Miasta Gdańsk (zaznaczone kolorem 

niebieskim), jak i prywatnym (zaznaczone kolorem czerwonym). Dodatkowo wyróżnione zostały dwie formy przeznaczenia pod zieleń: 

publiczną zaznaczone grubą czerwoną linią i krajobrazowo – ekologiczną z podwójną cienką czerwoną linią. Trzeba pamiętać,  

że przeznaczenie pod zieleń krajobrazowo – ekologiczną nie jest przeznaczeniem pod zieleń publiczną, a więc nie łączy się  

z koniecznością wykupu terenu prywatnego przez miasto. Teren nadal stanowi własność prywatną bez możliwości zabudowy, co nie jest 

równoznaczne z jego ogólnodostępnością.  
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Dodatkowo określone zostało przeznaczenie pod zieleń ze sprecyzowaniem zapisu w planie miejscowym każdego terenu  

z podaniem wielkości jego powierzchni. 
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9.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA POTENCJALNYCH TERENÓW REKREACJI 
 

Każdy z terenów przeznaczonych pod rekreację jest dobrze obsłużony pod względem komunikacyjnym i posiada dostęp do dróg 

publicznych. Z ważniejszych połączeń drogowych jest przecinająca w poprzek teren opracowania ulica główna Kartuska i prostopadła 

do niej ulica zbiorcza Nowatorów. Pozostałe ulice mają charakter lokalny.  
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10.  DENTYFIKACJA ZASIĘGÓW I DEFICYTÓW ZIELENI PUBLICZNEJ  
 

� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI O POWIERZCHNI POWYŻEJ 2 HEKTARÓW  

 
Wskazane zostały 500 m zasięgi pieszego dojścia od istniejących terenów rekreacyjnych (istniejąca zieleń i lasy) ale tylko tych, 

których powierzchnia przekracza 2 hektary. Tereny, na których występuje deficyt zieleni, pokazane kolorem czerwonym, występują we 

wschodniej i zachodniej części dzielnicy.    
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� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI I REZERWOWANE W PLANACH MIEJSCOWYCH O   

POWIERZCHNI POWYŻEJ 2 HEKTARÓW  

 

W kolejnym etapie analizy wskazane zostały 500 m zasięgi pieszego dojścia od istniejących terenów rekreacyjnych (istniejąca 

zieleń i lasy) i rezerwowanych w obowiązujących planach miejscowych, ale w obu przypadkach tylko tych, których powierzchnia 

przekracza 2 hektary. Tereny, na których występuje deficyt zieleni, pokazane kolorem czerwonym, występują już tylko we wschodniej 

części dzielnicy na niewielkiej przestrzeni.    
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� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI I REZERWOWANE W PLANACH MIEJSCOWYCH O 

POWIERZCHNI POWYŻEJ I PONIŻEJ 2 HEKTARÓW  

 

Dalszym krokiem było wskazanie 500 m zasięgów pieszego dojścia od istniejących terenów rekreacyjnych (istniejąca zieleń  

i lasy) i rezerwowanych w obowiązujących planach miejscowych, uzupełnionych o obszary o powierzchni powyżej i poniżej 2 ha. Teren, 

na których występuje deficyt zieleni, pokazany kolorem czerwonym, zmniejsza się znacznie w stosunku do poprzedniego i występuje już 

tylko na bardzo małym obszarze w rejonie ulicy Azaliowej.    
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� ISTNIEJĄCE TERENY REKREACJI I REZERWOWANE W PLANACH MIEJSCOWYCH O 

POWIERZCHNI POWYŻEJ I PONIŻEJ 2 HEKTARÓW I DODATKOWO MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI 

NOWYCH TERENÓW REKREACYJNYCH NIEOBJĘTYCH PLANAMI NA TERENACH GMINNYCH 

 

W etapie końcowym wskazane zostały 500 m zasięgi pieszego dojścia od wszystkich istniejących terenów rekreacyjnych 

(istniejąca zieleń i lasy) i rezerwowanych w obowiązujących planach miejscowych, oraz dodatkowo wzięte zostały pod uwagę 

możliwości lokalizacji terenów rekreacyjnych nieobjętych planami miejscowymi na terenach gminnych. Kolorem pomarańczowym 

pokazany został proponowany nowy obszar rekreacyjny, którego urządzenie zlikwiduje występujący tu wcześniej deficyt zieleni i wpłynie 

na zbilansowanie terenów rekreacyjnych na tych terenach mieszkaniowych. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały dwa obszary, 

które nie mają bezpośredniego wpływu na deficyt zieleni (w tych obszarach deficyt nie występował), jednakże posiadają możliwości 

wzbogacenia oferty programowej dla mieszkańców. 
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11.  PRZEKRÓJ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW KOKOSZEK MIESZKANIOWYCH 
 

�  PRZEKRÓJ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW NA TLE DZIELNICY ZACHÓD I MIASTA GDAŃSK 

 
Dzielnica Kokoszki, na tle miasta Gdańska i całej dzielnicy Zachód wykazuje się bardzo młodą strukturą wieku i niskim udziałem 

grupy poprodukcyjnej. Wynika to z faktu, iż tereny te w większości zasiedlane są od niedawna przez młode rodziny w wieku rozrodczym.     
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� CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU SPOŁECZNEGO DZIELNICY W GRANICACH OPRACOWANIA 

 

Pokazane zostały obszary strukturalne dzielnicy ze wskazaniem przekroju struktury wieku zamieszkujących je ludzi. 

Zróżnicowanie struktury wieku wynika z okresu osiedlania się mieszkańców dzielnicy.  

W osiedlach o starszej zabudowie (powstałej przy kombinacie budowy domów z wielkiej płyty w czasie jego funkcjonowania)  

występuje większy niż w innych częściach dzielnicy udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Przy lokalizowaniu terenów 

rekreacyjnych na tym obszarze trzeba pamiętać o wyposażeniu w urządzenia dla osób starszych. Ciągi piesze powinny posiadać wzdłuż 

swojego przebiegu ławeczki, powinno unikać się różnicowania poziomów za pomocą stopni zastępując je pochylniami. Dobrym 

przykładem wyposażenia jest otwarta napowietrzna siłownia pozwalająca na korzystanie z ćwiczeń poprawiających kondycję 

użytkowników.    

Na terenach osiedli powstających w ostatnich latach występuje większy niż w innych częściach dzielnicy udział mieszkańców  

w wieku przedprodukcyjnym – jest to wynikiem migracji młodych małżeństw z dziećmi. Przy planowaniu terenów rekreacyjnych 

wewnątrz takich kwartałów powinno przewidzieć się urządzenia dla dzieci o zróżnicowanym podziale wiekowym, a także zapewnić 

możliwość realizacji aktywności ruchowej – boiska do gry w tenisa, koszykówkę, siatkówkę, trasy rowerowo – rolkowe, stoły do ping 

ponga, ściany do tenisa, urządzenia zręcznościowe.  
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12.  WSKAŹNIK ZIELENI OGÓLNODOSTĘPNEJ 

 

Aktualnie wymogi ilościowe powierzchni zieleni publicznej dla mieszkańców określone w Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska na poziomie minimum 7,8 m2/mieszkańca są spełnione  

w dzielnicy Kokoszki z nadmiarem. Wynika to z uwzględnienia kompleksu Lasów Otomińskich z 300 metrowym pasem penetracji  

i aktualnie stosunkowo niskiej liczby mieszkańców Kokoszek. Daje to bardzo wysoki wskaźnik zieleni ogólnodostępnej – 712 m2 

przypadające na 1 mieszkańca (dla porównania w Gdańsku jest to 118 m2 na 1 mieszkańca). Taki wynik jednak nie odzwierciedla 

rzeczywistego standardu życia mieszkańców Kokoszek, gdyż udział zieleni urządzonej rozumianej jako tereny miejskiej zieleni urządzonej 

dostępnej dla publiczności, np.: parki, zieleńce, wynosi 0 m2 na 1 mieszkańca Kokoszek (dla porównania w Gdańsku - 7,5 m2). Docelowo 

realizacja ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych oraz zaproponowanych w tym 

Studium, poprawi te relacje mimo planowego wzrostu liczby mieszkańców w dzielnicy Kokoszki. Planuje się, że część z terenów zieleni 

ekologiczno-krajobrazowej zostanie w przyszłości przeznaczona na parki i skwery. Mimo, że wskaźnik zieleni ogólnodostępnej obniży się 

z uwagi na wzrost liczby mieszkańców i wyniesie 535 m2/mieszkańca to udział terenów zieleni urządzonej wzrośnie do 58 m2 na  

1 mieszkańca. Należy zwrócić uwagę, że na standard jakości życia mieszkańców oraz zdrowie ludzi wpływa pośrednio dostępność 

terenów otwartych, zieleni miejskiej oraz sportu i rekreacji. W tym zakresie należy uznać, że przyrost terenów zieleni urządzonej na 

obszarze objętym projektem jest wymogiem koniecznym dla harmonijnego rozwoju tej dzielnicy. 
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13.  SYSTEM TRAS ROWEROWYCH ORAZ GŁÓWNE ŚCIEŻKI PIESZE 

 

System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) sporządzony został w Biurze Rozwoju Gdańska w 2011 roku.  

STeR – obejmujący spójny system tras rowerowych, stref ruchu uspokojonego, a także lokalizacji parkingów rowerowych, 

powstał na podstawie rozbudowanych konsultacji społecznych oraz analiz i studiów. 

Wyróżnione zostały trasy: 

� tranzytowe główne, zbiorcze i lokalne (kolor czerwony) 

� rekreacyjne (kolor zielony) 

� mieszane (tranzytowe o charakterze rekreacyjnym ze względu na ciekawy krajobrazowo przebieg) 

 
Kolorem żółtym zaznaczone zostały proponowane główne ciągi piesze.   
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Proponowane ciągi piesze podzielone zostały za pomocą kolorów na: 

� te, których szerokość można dostosować do wielkości (przyjęta szerokość to 3 m) zapewniającej komfortowe 

przemieszczanie się poprzez możliwość poszerzenia chodników (kolor fioletowy) 

� te, w których nie ma możliwości poszerzenia chodników (kolor różowy) 

� te, które nie są objęte planami miejscowymi i nie posiadają wskazań co do parametrów, a więc nie ma możliwości oceny, 

czy są komfortowe czy też nie (kolor żółty)  
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14.  PRZEWIDYWANA KOLEJNOŚĆ WYPEŁNIANIA SIĘ STRUKTUR MIESZKA-  

 NIOWYCH Z PODZIAŁEM NA JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE I WY-  

 NIKAJĄCA Z TEGO KOLEJNOŚĆ REALIZACJI TERENÓW REKREACJI 

 
Wypełnianie się dzielnicy zabudową mieszkaniową (zabudowa jednorodzinna – kolor jasno brązowy, zabudowa wielorodzinna – 

kolor ciemno brązowy) i inną (pozostała poza zabudową mieszkaniową – kolor fioletowy) będzie następowało sukcesywnie. 

Wskazujemy prognozowany, możliwy scenariusz wypełniania się zabudową do osiągnięcia stanu wypełnienia struktur. Trzeba 

podkreślić jeszcze raz, że kolejność jest jedynie prognozowana, a nieoczekiwane zdarzenia mogą zmienić kolejność wypełniania się 

struktur i zawsze za lokalizacją zabudowy mieszkaniowej powinna iść lokalizacja terenów rekreacji służących mieszkańcom  

i poprawiających ich komfort zamieszkiwania. 

 

 

� ETAP I 
 

W I etapie zabudowa lokalizować się będzie na wydzielonych już działkach, głównie jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. 

Czarnymi obwódkami zaznaczone zostały tereny przewidziane pod rekreację, których lokalizacja jest wynikiem dotkliwego braku takich 

terenów w istniejących strukturach mieszkaniowych pozbawionych jakiejkolwiek zieleni oraz potrzeby realizacji wynikającej  

z lokalizacji nowych terenów mieszkaniowych.   
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� ETAP II 

 
W tym etapie proponujemy realizację centralnego terenu nazwanego roboczo „Parkiem Centralnym” jakim jest las wraz  

z przyległym do niego zbiornikiem wodnym i terenami rezerwowanymi w planach miejscowych pod rekreację. 
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� ETAP III 

 
Etap III przewiduje realizację ciągów rekreacyjnych położonych w rezerwowanej, w obowiązujących planach miejscowych, zieleni 

publicznej, wzdłuż cieków wodnych – tereny źródliskowe Potoku Smęgorzyńskiego, na terenach należących do właściciela prywatnego. 

W związku z lokowaniem się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, teren te staną się miejscem rekreacji codziennej 

mieszkańców. 
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� ETAP IV 

 
W tym końcowym etapie przewiduje się lokalizację zabudowy na terenach pomiędzy ul. Otomińską a Obwodnicą Trójmiasta  

i stąd proponowana jest lokalizacja terenów przewidzianych w planach miejscowych pod zieleń publiczną i zieleń krajobrazowo – 

ekologiczną. Tereny te stanowią własność prywatną. 
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� ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ETAPÓW 

 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie wszystkich etapów wypełnienia się dzielnicy Kokoszki zabudową aż do poziomu 

wypełnienia struktur wraz z lokalizacją wszystkich ważniejszych terenów rekreacyjnych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. 
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15.  WALORYZACJA TERENÓW ZIELONYCH 
 

1. PARK LEŚNY 

kompleks terenu zielonego o znaczeniu dzielnicowym „PARK CENTRALNY” W KOKOSZKACH - las w Kokoszkach  wraz z planowanym 
terenem zieleni urządzonej i terenem przyległym 

 

2. LASY PAŃSTWOWE - CZĘŚĆ LASÓW OTOMIŃSKICH 

zachowanie  terenu leśnego, utrzymanie funkcji gospodarczej i rekreacyjnej 
-  uczytelnienie wejść do lasu  
-  wytyczenie i oznakowanie tras spacerowych, z ustawieniem ławek i koszy na śmieci,  
-  wytyczenie, tras do biegów letnich  i  biegów narciarskich oraz  ewentualnie trasy saneczkowej i połączenie trasami w lasach     
   otomińskich  

 

3. PLANOWANA ZIELEŃ EKOLOGICZNA - WŁASNOŚĆ PRYWATNA 

część północna – duże spadki  
część południowa – wysoki poziom wód gruntowych 
system terenów zielonych o kluczowym znaczeniu dla zmniejszenia deficytu Kokoszki Mieszkaniowe  
w perspektywie badanie możliwości fragmentarycznych zmian przeznaczenia na teren zieleni urządzonej  

 

4. PLANOWANY TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ 

teren po dawnej żwirowni 
duże spadki terenu 
możliwość wytyczenia tras rowerowych do akrobacji 

 

5. PLANOWANY TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ WZDŁUŻ CIEKU WODNEGO I ZBIORNIKÓW WODNYCH 

zachowanie drożności i ciągłości ciągu pieszego 
  

6. PLANOWANE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ I EKOLOGICZNO – KRAJOBRAZOWEJ REZEWOWANE  

W PLANACH MIEJSCOWYCH  
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16.  PODZIAŁ TERENÓW REKREACYJNYCH 
 



66 

 

 



67 

 

  

17.  POTENCJALNE TERENY REKREACYJNE DO 2 HEKTARÓW 
 

Tereny o powierzchni do 2 ha to tereny związane z bezpośrednim otoczeniem zabudowy mieszkaniowej. Powinny być 

wyposażone w podstawowe urządzenia takie jak ławeczki, śmietniki, piaskownice, wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opcjonalnie: 

stoły do ping ponga, stoliczki szachowe, mini siłownie otwarte itp., czyli ogólnie w urządzenia nie wymagające zapewnienia dużych 

przestrzeni.  

 

W niniejszym opracowaniu zostają wskazane przykładowe tereny własności gminnej, których urządzenie rekreacyjne zlikwiduje 

deficyt takich miejsc lub też poprawi stan istniejący. Jednakże tereny takie powinny być lokalizowane możliwie wszędzie w zabudowie 

mieszkaniowej, gdzie pozwalają na to warunki terenowe i własnościowe. Szczególnie w nowobudowanej zabudowie wielorodzinnej 

powinno się uwzględniać miejsca służące wypoczynkowi codziennemu okolicznych mieszkańców. Miejsca takie nie tylko służą rekreacji, 

przyczyniają się też do integracji mieszkańców i pozwalają na większe utożsamianie się z miejscem swojego zamieszkania. Wpływa to 

na mniejszą dewastację i większą dbałość o przestrzeń wspólną. 

 Ze względu na to, że obszary rekreacyjne do 2 ha nastawione są na krótki dystans dojścia pieszego, nie wymagają zapewnienia 

parkingów dla samochodów, choć stojaki dla rowerów mogą stanowić wyposażenie tych terenów.   
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� TEREN W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ 

 

W obszarze inwestycji nie obowiązuje plan miejscowy. Jest to teren otoczony wysoką zabudową wielorodzinną pochodzącą  

z czasów działalności Kombinatu Budowy Domów „z wielkiej płyty” w Kokoszkach. Budynki usytułowane są blisko siebie i nie posiadają 

przestrzeni rekreacyjnych. W chwili obecnej jedyne wyposażenie stanowi jedna piaskownica i boisko asfaltowe w złym stanie 

technicznym. Nieliczne fragmenty trawników wykorzystywane są przez parkujące samochody. W terenie powinny znaleźć się 

wyposażenie służące dzieciom, ale również osobom starszym, gdyż to właśnie w tej części występuje największy udział grupy 

poprodukcyjnej w całej dzielnicy Kokoszki. Realizację placu zabaw dla dzieci zadeklarowała Gdańska Agencja Rozwoju 

Gospodarczego. 



70 

 

 



71 

 

 

� TEREN W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ 

 

W obszarze inwestycji nie obowiązuje plan miejscowy. Teren otoczony głównie zabudową jednorodzinną o dość zwartej 

zabudowie. Rada Dzielnicy Kokoszki i sami mieszkańcy z tego rejonu podjęli działania zmierzające do realizacji placu zabaw dla dzieci 

na tym terenie. Teren może być postrzegany jako atrakcyjny inwestycyjnie na cele komercyjne, dlatego działania zmierzające do 

realizacji zieleńca należałoby podjąć w najbliższym czasie. 
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� TEREN POŁOŻONY NA PRZECIWKO PĘTLI AUTOBUSOWEJ W KIEŁPINIE GÓRNYM 

W obszarze inwestycji nie obowiązuje plan miejscowy. Teren położony w zabudowie jednorodzinnej. 
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18.  POTENCJALNE TERENY REKREACYJNE POWYŻEJ 2 HEKTARÓW 

 

W obszarze opracowania znajdują się dwa większe tereny przeznaczone pod rekreację. Wielkość obu terenów umożliwia 

realizację zakresu umożliwiającego korzystanie przez wszystkie grupy wiekowe i osoby niepełnosprawne. Samo ustalenie programu 

powinno odbyć się w drodze partycypacji społecznej, na przykład w formie warsztatów, gdzie mieszkańcy mieliby możliwość 

wypowiedzenia się w kwestii rodzaju wyposażenia, jakie widzieliby w obu terenach. Wskazane jest by w obu przypadkach przewidzieć 

takie rozwiązania, które umożliwiłyby łączenie kilku form rekreacji naraz (na przykład lokalizacja otwartej siłowni w pobliżu placu zabaw 

umożliwia korzystanie z urządzeń do ćwiczeń opiekunów bawiących się w pobliżu dzieci) oraz korzystanie przez wszystkich 

użytkowników w tym samym czasie (na przykład miejsca siedziskowe z trasami spacerowymi dla osób starszych w jednej części 

przestrzeni, a w drugiej urządzenia i trasy dla czynnego sportu). 

Tereny o zróżnicowanych formach rekreacji posiadać będą zakres ponadlokalny, przez co wymagać będą zapewnienia zaplecza 

parkingowego dla samochodów osobowych i rowerów. Niedaleko też powinny zostać zlokalizowane przystanki komunikacji miejskiej 

umożliwiające dotarcie osobom niezmotoryzowanym. Atrakcyjność i dobry pomysł na wykorzystanie terenu może wpłynąć na znaczne 

poszerzenie granicy oddziaływania i przyczynić się na wzmożenie ruchu w sąsiedztwie zagospodarowanego terenu.  
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� WYROBISKO PO BYŁEJ ŻWIROWNI 

 

Teren o powierzchni powyżej 4 ha, własności gminnej, o bardzo zróżnicowanej wysokości z dużymi spadkami. Idealne miejsce 

dla połączenia różnych form wypoczynku. Możliwość realizacji siedzisk z trasami spacerowymi dla osób starszych na wypłaszczonym 

terenie, urządzeń rekreacji czynnej (otwartej siłowni), placu zabaw dla dzieci, parku zręcznościowego dla młodzieży, obszarów 

piknikowych oraz tras i parków rowerowych (szkółka rowerowa, urządzenia zręcznościowe do akrobacji rowerowej) czy parków i tras 

rolkowych o zróżnicowanym stopniu trudności na terenach o większych spadkach. Duże różnice wysokości terenu mogą zostać stać się 

dodatkowym atutem przy wykorzystaniu możliwości tego terenu jednocześnie uatrakcyjniając miejsce krajobrazowo. Zaplecze, może 

stanowić wypożyczalnia rowerów, gastronomia, sanitariaty i parkingi dla samochodów i rowerów.  
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�  TEREN LASU POŁOŻONEGO CENTRALNIE W STOSUNKU DO OBSZARU OPRACOWANIA 

 

Teren o powierzchni ponad 3 ha, stanowiący obszar leśny własności Skarbu Państwa, położony w centralnej części obszaru 

opracowania. W obszarze inwestycji, na części terenu, nie obowiązuje plan miejscowy. W chwili obecnej teren niewykorzystywany  

z powodu braku urządzenia i problemów z samą dostępnością. Od północy posiada ograniczony dostęp z powodu przebiegu  

ul. Kartuskiej. Przy lesie zlokalizowany jest zbiornik wodny, który odpowiednio zagospodarowany może stanowić dodatkową atrakcję 

rekreacyjną.  
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„PARK CENTALNY” W KOKOSZKACH 

Urządzenie terenu pod „Park Centralny” wymagać będzie poprzedzającego uporządkowania okolic lasu i zbiornika wodnego. 

Zagospodarowanie części leśnej wymagać będzie przeprowadzenia kilku procedur umożliwiających realizację parku leśnego.  

Biorąc pod uwagę, iż co 10 lat sporządzany jest plan urządzeniowy lasu i następna aktualizacja sporządzana będzie  

w 2015 roku, byłoby korzystne, aby zamierzenia polegające na przekształceniu tego obszaru na park leśny, znalazły odzwierciedlenie  

w nowo sporządzanym takim planie. Stąd pierwszym krokiem powinny być negocjacje Rady Dzielnicy Kokoszki z właściwym 

Nadleśnictwem, celem ustalenia możliwości i zakresu realizacji zamierzenia. Jeżeli plan urządzeniowy lasu będzie już zawierał 

możliwość przekształcenia tego terenu, to ustalenia planu urządzeniowego pozwolą na szybką realizację elementów zamierzenia bez 

konieczności oczekiwania na sporządzenie planu miejscowego.  

Oświetlenie głównych alejek spacerowych, co wiąże się z przeprowadzeniem infrastruktury technicznej, wymagać będzie 

wyłączenia z produkcji leśnej części terenów leśnych. Dla tych części lasu konieczne będzie sporządzenie planu miejscowego i dlatego 

Rada Dzielnicy powinna złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Gdańska o sporządzenie planu miejscowego uwzględniającego 

proponowany zakres przekształceń (wylesienie możliwe jest na etapie sporządzania planu miejscowego).  

Niezależnie od sporządzania planu miejscowego, w tym samym czasie mogą zostać zorganizowane przez Radę Dzielnicy 

Kokoszki (przy współudziale pracowników Biura Rozwoju Gdańska) warsztaty dla mieszkańców dzielnicy, w których sami 

zainteresowani mieliby możliwość wypowiedzenia się co do zakresu oczekiwanych form rekreacji. Wnioski z warsztatów pomogłyby  

w wypracowaniu koncepcji zagospodarowania parku, uwzględniającej możliwie szeroki zakres programowy. Ostatnim krokiem stanie się 

pozyskanie funduszy (Budżet Obywatelski, fundusze miejskie, fundusze unijne w ramach odpowiednich programów) na realizację 

przedsięwzięcia.     



82 

 

 



83 

 

 

20. BILANS TERENÓW PRYWATNYCH REZERWOWANYCH W PLANACH 

MIEJSCOWYCH 
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Niniejsze opracowanie sporządzone zostało w Biurze Rozwoju Gdańska przez zespół autorski, w którego skład, oprócz 

uprawnionych urbanistów Zespołu Urbanistycznego Zachód, weszli przedstawiciele zespołów branżowych takich jak: Zespół Ochrony 

Środowiska, Zespół Komunikacji, Zespół Inżynierii i Zespół Programowania Urbanistycznego.  

Dziękujemy wszystkim za współpracę. 

 



86 

 

 


