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1. Partycypacja społeczna w pracach nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – warsztaty i seminaria  

W październiku i listopadzie 2016 roku odbyły się 2 warsztaty i 2 seminaria 
z przedstawicielami mieszkańców, poświęcone następującym tematom: wodzie i zieleni, 

funkcjom miasta, krajobrazowi i tożsamości oraz mobilności. W warsztatach i seminariach 

udział wzięło 167 osób, w tym: radni dzielnicowi, radni miejscy, instytucje miejskie, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe. Warsztaty i seminaria były 

kolejnym etapem prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. 

Tabela 1. Warsztaty i seminaria – daty i godziny 

WARSZTATY I SEMINARIA DATA GODZINY 
Warsztat 1 13.10.2016 16.45 – 20.00 
Seminarium 1  20.10.2016 17.00 – 19.00 
Warsztat 2 27.10.2016 17.00 – 20.00 
Seminarium 2 16.11.2016 17.00 – 19.00 

 

Tabela 2. Warsztaty i seminaria – tematy 

WARSZTATY I SEMINARIA TEMAT 
Warsztat 1 Woda i zieleń 
Seminarium 1  Funkcje miasta 
Warsztat 2 Krajobraz i tożsamość 
Seminarium 2 Mobilność 

 

Tabela 3. Warsztaty i seminaria – frekwencja 

WARSZTATY I SEMINARIA FREKWENCJA 
Warsztat 1 28 osób 
Seminarium 1 37 osób 
Warsztat 2 38 osób 
Seminarium 2 64 osoby 
RAZEM  167 osób 
Średnio 42 osób/jedno spotkanie 

 

Tabela 4. Warsztaty i seminaria – typy instytucji biorących udział w spotkaniach 

LP. MIASTO GDAŃSK 
1. Rada Miasta Gdańska 
2. Rada Studium 
3. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
4. Biuro Rozwoju Gdańska 
5. Urząd Miasta Gdańska Wydział Urbanistyki i Architektury 
6. Urząd Miasta Gdańska Wydział Programów Rozwojowych 
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7. Urząd Miasta Gdańska Wydział Polityki Gospodarczej 
8. Zarząd Dróg i Zieleni 
9. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego 

10. Rada Dzielnicy Żabianka-Jelitkowo-Tysiąclecia-Wejhera 
11. Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie 
12. Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 
13. Rada Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie 
14. Rada Dzielnicy Przeróbka 
15. Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec 
16. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 
17. Rada Dzielnicy Kokoszki 
18. Rada Dzielnicy Jasień 
19. Rada Dzielnicy Chełm 
20. Rada Dzielnicy Matarnia 
21. Rada Dzielnicy Śródmieście 
22. Rada Dzielnicy Oliwa 

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
23. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych 
24. Polski Klub Ekologiczny 
25. Stowarzyszenie „Inicjatywa Brzeźno” 
26. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki 
27. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” 
28. Stowarzyszenie „Biskupia Górka” 
29. Pomorska Rada Federacji SNT NOT w Gdańsku 

 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA 
30. Budimex Nieruchomości sp. z o.o. 
31. Alfa Investment sp. z o.o. 
32. INPRO S.A. 
33. Remontowa Holding S.A. 
34. Studio Kwadrat 
35. Rąbalscy. Biuro architektoniczne Sp. z o.o. 

 UCZELNIE WYŻSZE 
36. Politechnika Gdańska 
37. Uniwersytet Gdański 

 

2. Wnioski z organizacji warsztatów i seminariów na podstawie 

 

2.1. Wnioski z warsztatów „Woda i zieleń” 

• Uczestnicy warsztatów rozumieją ideę OSTAB i ją popierają jako słuszną 
i niezbędną dla mieszkańców i przyrody, podnoszącą jakość życia. Tereny OSTAB 
powinny być przyjaźnie zagospodarowane dla mieszkańców z różnych grup 
wiekowych [B. Czernicka, D. Kochanowska, M. Dymnicka, N. Ostrowska]. 
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• Podkreślają konieczność powiązań zielonych m. in. wzdłuż potoków spływających 
z Wysoczyzny, między jarami Wilanowskim i Sikorskiego, między zbiornikami 
retencyjnymi, wzdłuż skarpy Wysoczyzny w Św. Wojciechu, wzdłuż wybranych ulic 
ze szpalerami drzew, między lasami TPK a Jez. Jasień [J. Kopeć, N. Ostrowska, Ł. Bejm, 

D. Kochanowska]. 
• Nacisk trzeba położyć na ratowanie powiązań zachowanych mimo presji 

inwestorów [J. Kopeć, N. Ostrowska]. 
• Różnice między koncepcjami zespołów warsztatowych a zasięgiem OSTAB 

prezentowanym w projekcie Studium są niewielkie i wynikają z ograniczonej 
wiedzy o uwarunkowaniach stanu istniejącego i determinacjach planistycznych. 
Uczestnicy warsztatów nie negują tych ograniczeń, w szczególności nie 
sprzeciwiają się ustaleniom dotyczącym rozwoju terenów przemysłowo-
portowych [B. Czernicka, R. Nowak]. Wprowadzono niewielkie korekty zasięgu 
OSTAB. 

  

Zdjęcie 1 Praca w zespołach roboczych podczas warsztatów „Woda i zieleń” 
 

• W skład OSTAB powinny też wchodzić małe tereny zielone do 2 ha, skwery, zieleń 
w osiedlach deweloperskich, które są ważne dla mieszkańców ze względu na 
łatwą, pieszą dostępność. To jest jednak problem szczegółowy, nie bardzo pasuje 
do ogólnej skali Studium  [N. Ostrowska, J. Rayss, D. Kochanowska]. 

• Ogrody działkowe mogą odgrywać ważną rolę w strukturze OSTAB, ale powinny 
to być ogrody otwarte dla wszystkich mieszkańców [J. Rayss, D. Kochanowska]. 

 

2.2. Wnioski z seminarium „Funkcje miasta” 
• Struktura funkcjonalno-przestrzenna jest klarownie uporządkowana, projekt 

realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, zapewnia tereny pod rozwój funkcji 

miastotwórczych i innych celów rozwojowych, trafnie godzi rozmaite funkcje 

miejskie, nawet funkcje trudne, niekiedy uciążliwe. Nie zgłoszono zastrzeżeń do 
przedstawionego materiału, a pytania i uwagi dotyczyły kwestii szczegółowych 

niemożliwych do rozwiązania w skali Studium (relokacja spalarni odpadów 

niebezpiecznych, lokalizacje usług turystycznych na Wyspie Sobieszewskiej, 
lokalizacja usług kultury i usług dla osób starszych w Matarni), problemów 

realizacyjnych będących poza kompetencją Studium (odbudowa kamienic na 

Głównym Mieście, odbudowa Wyspy Spichrzów) i problemów transportowych, 
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które będą przedmiotem kolejnego seminarium w dniu 08 listopada (budowa 

metra, transport wodny) [I. Sagan, A. Dulkiewicz, D. Kochanowska].  
• Projekt Stadium słusznie docenia znaczenie przemysłu, w tym stoczniowego, 

portu, lotniska i koncentracji usług w CPU jako głównych biegunów wzrostu miasta. 

Nowe lokalizacje przemysłu nie będą mieć negatywnego wpływu na funkcje 
turystyczno-rekreacyjne [A. Aszyk, A. Pietrzak, A. Duch]. 

• Pas Nadmorski powinien być udostępniony na cele rekreacyjne wszystkich 

mieszkańców Gdańska, a Bulwar Zielony i stały most na Martwej Wiśle znakomicie 

poprawią dostępność części zachodniej Pasa Nadmorskiego i Wyspy 
Sobieszewskiej [A. Duch, I. Sagan]. Wielkie znaczenia ma transport wodny i turystyka 

wodna, które będą wspomagać rozwój funkcji turystycznej [K. Wąsowski, I. Sagan]. 

 
Zdjęcie 2 Dyskusja uczestników seminarium „Funkcje miasta” 
 

• Sukces demograficzny Gdańska jest niebywały wśród miasta polskich i wynika 

z szerokiej oferty miejsc pracy i wysokiej jakości życia. Idea rozwoju miasta do 

wewnątrz może przyczynić się do ograniczenia suburbanizacji i powrotu 

mieszkańców do centrum [D. Kochanowska]. 
• W przyszłości będzie sią pogłębiało zjawisko starzenia się populacji miasta i będą 

narastały problemy seniorów. Obiekty usługowe dla seniorów mogą być 

lokalizowane we wszystkich strefach dominującej funkcji mieszkaniowej 
i usługowej [I. Sagan]. 

 

2.3. Wnioski z warsztatu „Krajobraz i tożsamość” 

• Fascynujące zjawisko „gdańskości” polegające na policentryczności znalazło na 
warsztatach świetne odwzorowanie. Dzielnice, a nawet mniejsze jednostki 

„z duszą” wskazały najważniejsze punkty i obszary decydujące o tożsamości 

miejsca, nie tylko historyczne ale także współczesne i oceniły ogólnomiejską rangę 
niektórych z nich. Utrwalanie struktury policentrycznej przez poszukiwanie 

lokalnych centrów aktywności społecznej i kreowanie ich tożsamości to ważne 

wyzwanie rozwoju miasta [W. Targowski, M.M. Koprowska]. 

• W wybranych miejscach, szczególnie ważnych ze względu na ochronę 
i kształtowanie tożsamości miejsca czy w najważniejszych przestrzeniach 

publicznych, zasadą kreacji nowego zagospodarowania powinno być uprzednie 

przeprowadzenie konkursu architektonicznego lub urbanistycznego. To zapewni 
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wybór najlepszego rozwiązania i umożliwi przeprowadzenie nad nim dyskusji 

społecznej [P. Wład Kowalski]. 

• Potwierdziła się stara prawda, że ocena krajobrazu jest bardzo subiektywna. 

Większość analizowanych widoków z punktów widokowych lokalnych była różnie 
potraktowana przez różne zespoły. Proponowano do ochrony kadry szerokie 

i wąskie, plany bliskie i dalekie, krajobrazy zabudowane i zielone, a nawet ‒ 

w przypadku punktu na dawnym stoku narciarskim w osiedlu VII Dwór ‒ nie 

dopatrzono się widoku wartego ochrony [M.M. Koprowska]. 

 
Zdjęcie 3 Wskazywanie zasięgu widoku o największych walorach krajobrazowych dla danych punktów widokowych – 

warsztat „Krajobraz i tożsamość” 
 

• W działaniach związanych z krajobrazem i tożsamością są dylematy, np.: ochrona 

istniejącego krajobrazu vs. możliwości rozwoju i zabudowy, otwieranie nowych 

widoków i przywracanie historycznych vs. skala wycinki drzew, wprowadzania 
wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem tożsamości vs. skutki prawne, 

finansowe i funkcjonalne [B. Pujdak, N. Ostrowska, M. Kamrowska]. 

 

2.4. Wnioski z seminarium „Mobilność” 
• Temat „Mobilność” wywołał wielkie zainteresowanie publiczności. Po 

prezentacjach przedstawiono wiele pytań, wśród nich wiele pytań bardzo 

szczegółowych, dotyczących spraw lokalnych i problematyki realizacyjnej, m. in. 
realizacji trasy GPW, które nie są objęte zakresem Studium. Na pytania odpowiedzi 

udzielili projektanci. Żadne z zaprezentowanych rozwiązań projektu Studium nie 

zostało przez uczestników odrzucone. 

 
Zdjęcie 4 Seminarium „Mobilność” - dyskusja 
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• Problematyka mobilności jest rozległa i obejmuje wiele aspektów 

pozaprzestrzennych. Potrzebne są dalsze prace studialne i analityczne, m. in. 
Studium transportowe, którego ‒ jak dotąd ‒ miasto się nie dorobiło, chociaż 

dysponuje wieloma innym, specjalistycznymi dokumentami strategicznymi z tego 

zakresu. Jest to dokument potrzebny „stale” do prowadzenia skutecznej polityki 
mobilności [M. Hoppe, P. Lorens]. 

• Celem rozwoju mobilności powinno być powstrzymanie wzrostu udziału 

transportu indywidualnego w modalsplicie. Grupą docelową tego działania 

powinni być obecni klienci transportu zbiorowego, którzy nie posiadają 
samochodu ‒ trzeba dążyć, aby ta grupa nie malała [M. Berendt]. 

• W dyskusji chwalono m. in. wprowadzenie standardu ulicy miejskiej [W. Rąbalski], 

kontynuację Trasy Sucharskiego w formie Drogi Zielonej [J. Bogusławski], 

planowanie tramwaju w ul. Podwale Staromiejskie dla poprawienia obsługi 

transportowej Śródmieścia [K. Koprowski]. 

• Obok Trasy GPW korzystne będzie uruchomienie połączenia szynowego między 

dzielnicą Południe a Oliwą i Zaspą, przez wprowadzenie tramwaju na linię PKM na 
odcinku Brętowo ‒ Strzyża. Dla realizacji tej idei potrzebne są zmiany 

w prawodawstwie [J. Bogusławski]. 
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