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1. Wstęp 

28 stycznia 2016 roku odbyło się drugie seminarium poświęcone tematyce związanej z 
ośrodkami usługowymi w Gdańsku. Spotkanie było kolejnym etapem prac nad Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.   

Na seminarium wysłanych zostało 347 zaproszeń, udział w spotkaniu wzięło 49 osób (14% 
zaproszonych) reprezentujących 20 różnych instytucji, organizacji pozarządowych, 
prywatnych przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz prasę. Poniżej znajdują się szczegółowe 
charakterystyki. 

Tabela 1. OŚRODKI USŁUGOWE W GDAŃSKU – typy instytucji biorących udział w 
seminarium 

L.P. MIASTO GDAŃSK 
1 Rada Studium 
2 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
3 Biuro Rozwoju Gdańska 
4 Urząd Miasta Gdańska Wydział Urbanistyki i Architektury 
5 Urząd Miasta Gdańska Wydział Programów Rozwojowych 
6 Urząd Miasta Gdańska Wydział Polityki Gospodarczej 
7 Dyrekcja Rozwoju Miasta Gdańska 
8 Portal miejski gdansk.pl 
9 Rada Dzielnicy Osowa 

10 Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec 
11 Rada Dzielnicy Jasień 
12 Rada Dzielnicy Chełm 
13 Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 

Tabela 2. OŚRODKI USŁUGOWE W GDAŃSKU – typy instytucji biorących udział w 
seminariach: organizacje pozarządowe 

L.P. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
1 Inicjatywa Miasto 
2 Nasz Gdańsk 
3 Naczelna Organizacja Techniczna 

Tabela 3. OŚRODKI USŁUGOWE W GDAŃSKU – typy instytucji biorących udział w 
seminariach: województwo pomorskie 

L.P. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
1 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

Tabela 4. OŚRODKI USŁUGOWE W GDAŃSKU – typy instytucji biorących udział w 
seminariach: prywatne przedsiębiorstwa 

L.P. PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA 
1 INTEL 

Tabela 5. OŚRODKI USŁUGOWE W GDAŃSKU – typy instytucji biorących udział w 
seminariach: uczelnie wyższe 
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L.P. UCZELNIE WYŻSZE 
1 Politechnika Gdańska 

Tabela 6. OŚRODKI USŁUGOWE W GDAŃSKU – typy instytucji biorących udział w 
warsztatach: inne 

L.P. INNE 
1 trójmiasto.pl 
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