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1. NADMORSKIE POŁOŻENIE 

4. POLICENTRYCZNOŚĆ PASMA USŁUGOWE      PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

2. TARASOWOŚĆ DOLNY TARAS – PAS NADMORSKI      GÓRNY TARAS  – KRAWĘDŹ WYSOCZYZNY 

DOBRA KULTURY       KRAJOBRAZ3. HISTORYCZNOŚĆ 

Tożsamość urbanistyczna miasta



Tożsamość urbanistyczna miasta
elementy kształtujące tożsamość urbanistyczną miasta



Społeczeństwo
Scenariusze rozwoju demograficznego



2. OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE   
OSNOWA  PRZYRODNICZA                                    PŁATY OSTAB                                 CIĄGI ŁĄCZĄCE OSTAB

1. ZIELEŃ 

4. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
KANAŁ RADUNI           ZBIORNIKI RETENCYJNE             NABRZEŻA                 WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

ZATOKA GDAŃSKA                                              WODY ŚRÓDLĄDOWE3. WODA

Środowisko
zieleń i woda w mieście



OSTAB w Studium z 2007 r. – 9810 ha
OSTAB w projekcie Studium z 2017 r. – 11 121 ha

Środowisko
Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie

Obszar Chronionego Krajobrazu 
Wyspy Sobieszewskiej



O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM

1. Historyczne Śródmieście 
2. Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych  

Stoczniowców
3. Twierdza Wisłoujście
4. Pole bitwy na Westerplatte 
5. Zespół pocysterski w Oliwie 

O ZNACZENIU KRAJOWYM

1. Zespół urbanistyczno–krajobrazowy Doliny Radości
2. Zespół urbanistyczno–krajobrazowy ul. Polanki
3. Zespół urbanistyczno–krajobrazowy ul. Jaśkowa Dolina
4. Zespół urbanistyczny wsi i sanktuarium w Św. Wojciechu
5. Kanał Raduni 
6. Tereny i obiekty postoczniowe - „Młode Miasto” O ZNACZENIU REGIONALNYM I LOKALNYM

Dziedzictwo kulturowe
dobra kultury



































2. ZWARTA I W PEŁNI WYKSZTAŁCONA STRUKTURA FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNA

w ZiWS poza ZiWS3. CHŁONNOŚĆ TERENÓW

Możliwości wewnętrzne rozwoju miasta

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ



transport

37%

funkcje terenów

20%

zieleń i woda

15%

przestrzenie publiczne

4%

pozostałe

24%

Wnioski do projektu SUiKZP

937
wniosków
do projektu 

studium

937
wniosków
do projektu 

studium

60%
wniosków

uwzględniono

13%
wniosków

nie uwzględniono

27%
wniosków

poza przedmiotem 
SUiKZP 



ROZWOJOWE



Wizja rozwoju przestrzennego Gdańska

W wizji przestrzennej Gdańsk to półmilionowe, policentryczne, 

rozwijające się do wewnątrz centrum społeczne, gospodarcze i kulturowe metropolii, 
o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i 

produkcyjnych, gotowych na sprostanie obecnych i przyszłych wyzwań rozwojowych, 
chroniące walory kulturowe i przyrodnicze stanowiące o jego tożsamości, 

zapewniające wysoką jaskość życia mieszkańców. 

Gdańsk to również silny, świetnie powiązany z Europą ośrodek przemysłowo-
usługowy, oparty na gospodarce morskiej i nowych technologiach oraz usługach 

metropolitalnych.



Ochrona dziedzictwa kulturowego

Ochrona zasobów przyrody

Rozwój gospodarczy i społeczny

Równoważenie struktur przestrzennych

Kształtowanie zrównoważonej mobilności

Cele rozwoju przestrzennego Gdańska



ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



Uwarunkowania zewnętrzne
Zasady wyznaczania nowych terenów

• Scenariusze demograficzne

i analizy urbanistyczne

• rozwój miasta do wewnątrz 

ustalenie nowych terenów w obrębie ZiWS
(zwartej i w pełni wykształconej struktury 
funkcjonalno przestrzennej)

• kontynuacja ustaleń mpzp

• kontynuacja ustaleń SUiKZP 2007









































































System dróg krajowych i wojewódzkich

Istniejący układ drogowy

Nowa Spacerowa Układ drogowy planowany do budowy i rozbudowy

Układ drogowy planowany do budowy i rozbudowy

Obniżenie klasy technicznej

Transport 
kierunki rozwoju układu uliczno - drogowego



Uwarunkowania zewnętrzne
Transport – standard ulicy miejskiej

PLANOWANE NOWE REALIZACJE CIĄGÓW TRANSPORTOWYCH

Nowa Wałowa MIEJSKA

Nowa Kielnieńska INNE

Nowa Spacerowa INNE

Nowa Meteorytowa INNE

Nowa Spadochroniarzy MIEJSKA

Zielony Bulwar MIEJSKA

Nowa Kościuszki MIEJSKA

Nowa Gdańska MIEJSKA

Nowa Wyzwolenia MIEJSKA

Nowa Cienista MIEJSKA

Nowa Podmiejska MIEJSKA

Nowa Świętokrzyska MIEJSKA

Nowa Bulońska Południowa MIEJSKA

Nowa Warszawska MIEJSKA

Nowa Jabłoniowa MIEJSKA

Trasa PP MIEJSKA

Nowa Stężycka MIEJSKA

Nowa Unruga MIEJSKA

Nowa Zakoniczyńska MIEJSKA

Nowa Nowy Świat MIEJSKA

Nowa Abrahama
(M- od Rzeczypospolitej do Polanki, I -

od Polanki do Słowackiego)

Nowa Niepołomicka MIEJSKA

Nowa Sandomierska
(M - odcinek na zachód od Motławy, I 

- odcinek na wschód od Motławy)*

Nowa Pruszczańska
(M- do Obwodnicy Południowej, I - na 
południe od Obwodnicy Południowej)

Nowa Politechniczna MIEJSKA

Droga Czerwona MIEJSKA

Przywidzka MIEJSKA

• zdefiniowano otwarty zbiór zasad dotyczących projektowania 
nowych ulic doceniając je, jako element przestrzeni publicznej

• uszczegółowienie zapisów nastąpi w odrębnych dokumentach



Uwarunkowania zewnętrzne
Przestrzenie publiczne - GPL

• rozwój systemu przestrzeni publicznych z szeroką i zróżnicowaną ofertą 
usługową, kreującego kompaktowy charakter miasta - szczególnie w rejonie 
dolnego tarasu –w ciągu CPU i w pasie nadmorskim,

• ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu miasta z zachowaniem 
jego tożsamości.



Uwarunkowania zewnętrzne
OSTAB

• zweryfikowano zasady i granice OSTAB,

• wzmocniono funkcję rekreacyjną systemu, zapewniając dostęp 
mieszkańców do zielonych terenów rekreacyjnych miasta,

• zaostrzono warunki inwestowania w wybranych strukturach,

• zrezygnowano z OSTAB na terenach portowo-przemysłowych.



Uwarunkowania zewnętrzneDzielnice urbanistyczne –
- Główne kierunki rozwoju miasta

Kontynuacja rozwoju miasta do wewnątrz poprzez 

wypełnienie ukształtowanych struktur miejskich, ograniczenie 
zainwestowania miejskiego na żuławskich obszarach miasta i 
przeciwdziałanie suburbanizacji.

Intensyfikacja zabudowy i zagospodarowania CPU 
oraz wyznaczonej strefy śródmiejskiej, rozwój ośrodków usługowych 
niższej rangi podkreślających i dopełniających policentryczną strukturę 
miasta.

Rozwój funkcji metropolitalnych poprzez wykorzystanie 

potencjału gospodarczego w zakresie gospodarki morskiej, 
technologicznie zaawansowanej produkcji oraz usług, w tym: otoczenia 
biznesu, turystyki, sportu, kultury i nauki.

Ochrona walorów przyrodniczych kulturowych i 
krajobrazowych jako przejawów tożsamości miasta.

Podnoszenie standardów życia mieszkańców poprzez 

poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej i zrównoważony 
rozwój mobilności.



Uzgodnienia i opinie
(czerwiec - wrzesień 2017 r.)

16
zmian

25
pism

uzgodnienia

opinie ustawowe

153
postulaty

35
uwzględniono

95
pism

opinie pozaustawowe

229
postulaty

86
uwzględniono

np..:



4
pisma PO
terminie

12
uwag

12.12.2017 r. – termin składania uwag

1
pismo

do prognozy 
środowiskowej

89
pism 

do studium 
w terminie

Podmioty gospodarcze (11)

Rady dzielnic (6)

Jednostki organizacyjne miasta (3)

Osoby fizyczne (66)

NGO i ogrody działkowe (7)

Radni miejscy (1)

4
uwagi

328
uwag

Wyłożenie do publicznego wglądu
(23 października – 21 listopada 2017 r.)



Uwagi do projektu studium

1
Powiększenie funkcji 

przemysłowo-portowej 
na Wyspie Stogi 

kosztem 
terenów chronionych 

pozostałe 
uwagi

89
pism 

do studium 
w terminie

40
ustalenia 

technologii 
kablowej dla linii 

wysokiego 
napięcia

84
zmiana 

paradygmatu 
rozwoju transportu –

zanegowanie roli 
transportu 

indywidualnego 

1
negacja

przyjętego rozwoju 
demograficznego -

żądanie 
ograniczenia

terenów 
rozwojowych

19
zmiana funkcji 

dominującej
w tym: 

powiększenie terenów 
o funkcji 

mieszkaniowej 

15
zaostrzenie rygorów 

i zwiększanie 
powierzchni terenów 

chronionych

17
złagodzenie rygorów 

i ograniczenie
powierzchni terenów 

chronionych

47
poza przedmiotem 

ustawowym
studium

15
bezprzedmiotowe

30
nie jest

uwagami

+
-

+

-

328
uwag

92

236
uwag



Demografia

UWAGA
Scenariusz demograficzny nr III zakładany w
studium, nazwany „wyzwaniem miasta”, który
określa przewidywaną liczbę mieszkańców w
roku 2045 na równe 500 tys. jest całkowicie
nierealistyczny i stanowi jedynie niepoważne
dywagacje. Jest on niepoparty żadnym modelem
matematycznym i stanowi wyraz „chciejstwa”
obecnych władz miasta. Można by w tym miejscu
zapytać – a dlaczego nie milion mieszkańców?

500 tys. to założenie realne w kontekście 

wzrastającej imigracji pracowników z 

zagranicy potwierdzone obliczeniami.

Maksymalne zapotrzebowanie na 

zabudowę w 2045 r. oparto o prognozę

(scenariusz II)

432 tys. osób + 30% = 562 tys.

Scenariusz III to wyzwanie miasta, które 

NIE jest podstawą obliczenia 

zapotrzebowania. 

432 tys.

562 tys.

+30%

miejsca pracy

aktywni zawodowo 
gdańszczanie

wg scenariusza II

pracownicy 
spoza 

Gdańska

Zanegowanie przyjętego scenariusza rozwoju demograficznego
i oszacowanych w projekcie studium potrzeb terenowych dla 
poszczególnych funkcji i – w konsekwencji – żądanie radykalnego 
ograniczenia planowanych terenów rozwojowych.

472,4
Prognoza do 2030 GUS
z sierpnia 2017 r.



64%  pow. miasta

80% pow. miasta

nie licząc lasów 

UWAGA
w rozdz. 12.3 w sposób mylący przedstawiono
chłonność nowych i istniejących terenów zabudowy
mieszkaniowej. Szacowana powierzchnia
potrzebnych mieszkań przyjęta w projekcie
studium jest zawyżona (…)

Przyjęte standardy zamieszkiwania osiągane są 

JUŻ DZISIA J w rozwiniętych miastach Europy, 

o podobnej do Gdańska wielkości i charakterze.

Standard zamieszkiwania – przeciętna powierzchnia

użytkowa mieszkania na 1 osobę (mieszkańca),                  

a NIE WIELKOŚĆ naszych mieszkań!

Bilans terenów mieszkaniowych

Tereny mieszkaniowe wyznaczone w projekcie studium

kontynuują zapisy SUiKZP 2007 i są zgodne z MPZP

 zmiany w MPZP = skutki finansowe. 

























Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie
OSTABUWAGI

Wyłączenie z terenu OSTAB działek…
vs 

Powiększenie terenu OSTAB lub zaostrzenie przepisów …

Rozdrabnianie płatów strukturalnych OSTAB, nie będzie służyć 

zachowaniu jego wysokiego  potencjału przyrodniczego. 

OSTAB nie wyklucza możliwości częściowej zabudowy zgodnie 

z zasadami określonymi w projekcie studium.

W projekcie studium ze struktury OSTAB wydzielono osnowę 

przyrodniczą, która , w zasadzie , została wyłączona z 

możliwości zabudowy i zmiany użytkowania terenów w jej 

granicach.

Szczegółowość  ustaleń dotyczących OSTAB zapewnia 

jednolitą politykę w tym zakresie realizowaną w planach 

miejscowych. Modyfikacja  określonych szczegółowych zasad 

zagospodarowania i zabudowy terenów włączonych do 

OSTAB, będzie możliwa w czasie sporządzania planu 

miejscowego.



Technologie kablowe
UWAGA
Umieścić w studium zapis nakazujący na terenie
miasta Gdańsk budowę linii energetycznych
wszystkich napięć, w tym linii energetycznych o
napięciu 110 kV tylko w wykonaniu kablowym.

W projekcie studium znalazło się zalecenie stosowania 

technologii kablowej w nowych inwestycjach 

realizowanych na terenach zainwestowania miejskiego.

Wybór technologii nie leży w kompetencji studium. 

ISTNIEJĄCE I REALIZOWANE

PLANOWANE (technologia wg deklaracji gestorów) 

linia kablowa
linia napowietrzna













NOWE PODEJŚCIENOWE PODEJŚCIE



3. ZRÓŻNICOWANIE METOD INFORMOWANIA I ZAPRASZANIA

1. RADA STUDIUM

4. SZEROKI WACHLARZ NARZĘDZI KONSULTACYJNYCH

2. WYPRZEDZAJĄCY CHARAKTER DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH

Gdański Model Partycypacji



Kampania informacyjna 
Cel:  Identyfikacja wyzwań i problemów

Warsztaty eksperckie
Cel:  Formułowanie rekomendacji dla Prezydenta

Spotkania z Radami Dzielnic
Cel:  Zbieranie wniosków do studium

~3000
uczestników

Seminaria tematyczne
Cel:  Dyskusje nad wybranymi zagadnieniami

luty-czerwiec

Partycypacja społeczna w pracach nad studium

937
wniosków
do projektu 

studium

Warsztaty i seminaria tematyczne z Radami Dzielnic
oraz warsztaty  urbanistyczne dla urzędników UMG
Cel:  Dyskusje nad wybranymi zagadnieniami projektu

100
stanowisk

do założeń
i uwarunkowań

Przekazanie Projektu Radzie Studium
Cel:  Rekomendacje

Koreferaty
Cel:  Składanie wniosków, uwag i sugestii do projektu studium

wrzesień - październik

październik - listopad 

styczeń-luty

październik - listopad

grudzień

styczeń - luty

Dni otwarte w BRG i 10 spotkań z radnymi, urzędnikami, ekspertami, NGO…   
czerwiec

Ustawowe wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu (23.10-21.11)
Cel:  Prezentacja kierunków rozwoju miasta mieszkańcom

Rozpatrzenie uwag
Cel: Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag

Cel:  Prezentacja projektu studium przed ustawowym wyłożenie do publicznego wglądu

Termin składania uwag (12.12.2017)
Cel:  Udział mieszkańców i instytucji w kształtowaniu ostatecznych zapisów studium

październik - listopad

grudzień

styczeń - marzec

332
uwagi

do projektu studium
i prognozy
zgłoszone 

w 90 pismach

97
wydarzeń



Dziękuję za uwagę

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk


