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zagospodarowania przestrzennego

Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)



Zagadnienia wprowadzające

• Partycypacja społeczna w planowaniu rozwoju 
miasta – nowy sposób podejmowania dyskusji na 

temat kształtowania przestrzeni.temat kształtowania przestrzeni.

• Aby przyniosła efekty – musi być zorganizowana w 

sposób umożliwiający partnerską dyskusję nad 
kluczowymi zagadnieniami ZANIM zapadną decyzje 
ich dotyczące.

• Procesy te – aby były skuteczne – muszą przebiegać                    
w atmosferze WZAJEMNEGO ZAUFANIA  i BEZ 
WARUNKÓW WSTĘPNYCH.



Miejsce debat w dyskusjach                               
nad nowym „Studium…”

• „Studium…” – dokumentem tworzonym raz na kilka • „Studium…” – dokumentem tworzonym raz na kilka 
lat i określającym politykę przestrzenną miasta.

• Sporządzane w trybie ustawy o planowaniu                               
i zagospodarowaniu przestrzennym.

• Rolą debat jest wypracowanie PODSTAWOWYCH • Rolą debat jest wypracowanie PODSTAWOWYCH 
ZAŁOŻEŃ do rozstrzygnięć „Studium…”.



Partycypacyjny charakter pracy

• Podjęcie prac przez grupę planującą otwartą                      
na przedstawicieli wszystkich środowisk.na przedstawicieli wszystkich środowisk.

• Przyjęcie i realizacja ściśle określonego 
harmonogramu prac – dyskutujemy nad kolejnymi 

elementami, nie „o wszystkim naraz”.

• Przyjęcie w pracach zasad: otwartości, przejrzystości, • Przyjęcie w pracach zasad: otwartości, przejrzystości, 
konsensusu, braku założeń wstępnych.



Przebieg spotkań warsztatowych



Przebieg spotkań warsztatowych



Uczestnicy warsztatów

• Spotkania otwarte dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
MIASTA.

• Kluczowe grupy uczestników, które przyjęły 
zaproszenie do udziału w spotkaniach:

– Mieszkańcy Gdańska,

– Radni,

– Przedstawiciele organizacji pozarządowych, – Przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

– Studenci gdańskich uczelni,

– Pracownicy samorządowi.



Wprowadzenie do dyskusji - wnioski 
wynikające z dokumentów strategicznych

• Strategii Rozwoju Miasta i programów operacyjnych.

• Opracowań urbanistycznych. • Opracowań urbanistycznych. 

oraz ze społecznych projektów partycypacyjnych

• Projektu „Quo Vadis Gdańsku” – realizowanego 
przez  Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.przez  Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.

• Projektu „Centrum – Reaktywacja” – realizowanego 
przez Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.



Wypracowane rezultaty

• Określenie kluczowych problemów i wyzwań 
rozwoju przestrzennego miasta.

• Wypracowanie zapisów analizy SWOT dla miasta.• Wypracowanie zapisów analizy SWOT dla miasta.

• Określenie zapisów wizji rozwoju przestrzennego 

miasta, doprecyzowanie zapisów.

• Określenie najbardziej istotnych celów rozwoju 

przestrzennego miasta.przestrzennego miasta.

• Odniesienie wypracowanych rezultatów                             

do 5 kluczowych sfer.



Uszczegółowienie wypracowanych rezultatów 
pracy grupowej

Wyniki prac zostały odniesione (w trakcie warsztatów)                     
do 5 sfer:do 5 sfer:

– PRZESTRZEŃ MIEJSKA (urbanistyka),

– INFRASTRUKTURA (komunikacja, przestrzenie 

publiczne, uzbrojenie terenu),

– SPOŁECZNA (społeczność lokalna),

– GOSPODARCZA (ekonomia lokalna, 

przedsiębiorczość, biznes),

– ŚRODOWISKO(przestrzenie zieleni, wody).



Wyniki prac warsztatowych

• Obejmują cały szereg elementów.

• Można je podzielić na:• Można je podzielić na:

– kwestie nie budzące kontrowersji – do przyjęcia 
do dalszych prac nad „Studium…”,

– główne dylematy rozwoju przestrzennego –
wymagające dalszych prac nad ich rozwiązaniem.

• Dylematy te NIE SĄ WYJĄTKOWE DLA GDAŃSKA –
boryka się z nimi większość współczesnych miast.



Wnioski

• Rewitalizacja dzielnic zdegradowanych.

• Wypracowanie spójnego systemu przestrzeni • Wypracowanie spójnego systemu przestrzeni 
publicznych o zasięgu ogólnomiejskim (w tym –
przestrzeni lokalnych, dzielnicowych).

• Zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów 
nadwodnych.

• Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

• Rozwój infrastruktury rowerowej, tramwajowej                      

i komunikacji publicznej.



• Tworzenie policentrycznego charakteru miasta, przy 
zachowaniu tożsamości poszczególnych dzielnic.

Wnioski

• Zwiększenie ilości miejsc pracy.

• Minimalizacja ruchu tranzytowego przez dzielnice.

• Ciągłość, otwartość i bliskość systemu rekreacyjno-
przyrodniczego miasta  z zakazem zabudowy.

• Płynne wkomponowanie wszelkich nowych 
inwestycji w istniejący ekosystem i krajobraz.



Najważniejsze dylematy rozwoju 
przestrzennego miasta

Budowa miasta Przeciwdziałanie 
CZY

Budowa miasta 
kompaktowego – miasta 

małych odległości.

Przeciwdziałanie 
zagęszczaniu zabudowy 

(mieszkalnictwo).

Zapewnienie pełnej Rezygnacja 

CZY

Zapewnienie pełnej 
dostępności 

komunikacyjnej miasta.

Rezygnacja 
z wielkoskalarnych

projektów komunikacyjnych.

CZY



Aspekty realizacyjne

• Planowanie formalne vs. dialog społeczny – kwestia 
wyważenia i powiązania różnych uwarunkowań                          

i głosów.i głosów.

• Zapisy „Studium..” a realizacja w praktyce – kwestie 

projektowe, własnościowe i finansowe.

• Interes publiczny vs. interes grupowy vs. interes 
prywatny.prywatny.

• Cele długoterminowe vs. Krótkoterminowe –
problem rezerwacji terenowych.



Co dalej?

• Wypracowane rezultaty staną się przedmiotem 
obrad Rady Studium – powołanej przez Prezydenta 

Miasta. Miasta. 

• Rada Studium sformułuje na tej bazie rekomendacje 

do dalszych prac.

• Rekomendacje te zostaną przekazane Prezydentowi 
Miasta Gdańska jako organowi sporządzającemu Miasta Gdańska jako organowi sporządzającemu 

„Studium…”.



Wszystkie materiały z debat dostępne na: 

www.brg.gda.plwww.brg.gda.pl

Zapraszamy do zapoznania się 

z wszystkimi wypracowanymi rezultatamiz wszystkimi wypracowanymi rezultatami


