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1. Wstęp 

11 lutego 2016 roku odbyło się trzecie seminarium z przedstawicielami mieszkańców 
poświęcone tematyce związanej z mieszkalnictwem w Gdańsku. Spotkanie było kolejnym 
etapem prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.   

Na seminarium wysłane zostały 363 zaproszenia, udział w spotkaniu wzięło 59 osób (16% 
zaproszonych) reprezentujących 25 różnych instytucji, organizacji pozarządowych 
i prywatnych przedsiębiorstw. Obecni byli również niezrzeszeni mieszkańcy. Poniżej znajdują 
się szczegółowe charakterystyki. 

Tabela 1. MIESZKALNICTWO – typy instytucji biorących udział w seminarium 

L.P. MIASTO GDAŃSK 
1 Rada Miasta Gdańska 
2 Biuro Rozwoju Gdańska 
3 Urząd Miasta Gdańska Wydział Środowiska 
4 Urząd Miasta Gdańska Wydział Polityki Gospodarczej 
5 Zarząd Dróg i Zieleni 
6 Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
7 Portal miejski gdansk.pl 
8 Rada Dzielnicy Brzeźno 
9 Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 

10 Rada Dzielnicy Piecki – Migowo 
11 Rada Dzielnicy Olszynka 
12 Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 
13 Rada Dzielnicy Śródmieście 
14 Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec 
15 Rada Dzielnicy Przymorze Małe 
16 Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 
17 Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Tabela 2. MIESZKALNICTWO – typy instytucji biorących udział w seminariach: organizacje 
pozarządowe 

L.P. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
1 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych 
2 Inicjatywa Miasto 
3 Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej 
4 Stowarzyszenie Nasz Gdańsk 

Tabela 3. MIESZKALNICTWO – typy instytucji biorących udział w seminariach: województwo 
pomorskie 

L.P. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
1 Pomorski Urząd Wojewódzki 
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Tabela 4. MIESZKALNICTWO – typy instytucji biorących udział w seminariach: prywatne 
przedsiębiorstwa 

L.P. PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA 
1 Grupa Projektowa ZOOM s.c. 
2 PB Górski 
3 Budimex Nieruchomości 
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