
UZASADNIENIE 

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 20,15  ha, położony jest 

w dzielnicy Śródmieście na terenie dawnego Fortu Góry Gradowej, a jego granice stanowią - zgodnie 

z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały: 

- od północy: ulica Gradowa oraz obszar zabytkowego zespołu szpitala Bożego Ciała, 

- od wschodu: ulica 3 Maja, tereny dworca autobusowego i Sądu Okręgowego oraz ulica 

Reduta Miejska, 

- od południa:  ulice Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich, 

- od zachodu: ulica Dąbrowskiego. 

Obecnie w obszarze tym znajduje się park poforteczny Grodzisko oraz funkcjonuje Centrum 

Hewelianum Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska. W części północnej zlokalizowany jest 

Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska w trwałym 

zarządzie Centrum Hewelianum. 

 Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Grodzisko z 2001 r.   Powyższy plan 

ustala na przedmiotowym obszarze zieleń dostępną oraz funkcje związane z turystyką, kulturą, nauką, 

rekreacją i sportem – bez możliwości rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych. 

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU 

 Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego 

zagospodarowania i zabudowy tak, aby umożliwić dalszy rozwój działalności edukacyjnej 

i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską - Centrum Hewelianum. Dotyczy to 

w szczególności dopuszczenia rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych oraz 

wprowadzenia funkcji usługowych - związanych z realizacją programu centrum - do 

rewaloryzowanych i rekonstruowanych obiektów. Nowe zapisy planu uwzględnią aktualne tendencje 

i uwarunkowania konserwatorskie oraz postęp technologiczny z zachowaniem dbałości o dziedzictwo 

kulturowe i spuściznę historyczną. W efekcie przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności tego 

unikalnego obszaru o ponadlokalnej randze.   

 Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących 

uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

 Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.   
 Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. 

 W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele 

nieleśne. 

Skala opracowania rysunku planu 1:1000. 
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