
UCHWA¸A NR XLII/1289/2001
RADY MIASTA GDA¡SKA

z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie 
Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gdaƒska

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 14, poz. 124), w zw. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz.
43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 132, poz.
1126, z 2000 r. Nr 23, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 78, poz. 989, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497).

W celu okreÊlenia polityki przestrzennej uwzgl´dniajàcej trwa∏y, zrównowa˝ony rozwój jako podstaw´ dzia∏aƒ 
w przestrzeni, interes publiczny wspólnoty samorzàdowej i interesy w∏adajàcych gruntami, które w pe∏ni uczynià

Gdaƒsk – nowoczesnà metropolià ba∏tyckà na skrzy˝owaniu szlaków
transportowych i kulturalnym centrum regionu

zachowujàcym harmonijnà ciàg∏oÊç wielokulturowej tradycji

Rada Miasta Gdaƒska uchwala co nast´puje:

§1

1. Uchwala si´ Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdaƒska.
2. Studium, o którym mowa w ust. 1 stanowi za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y i sk∏ada si´ z:

1) tekstu Studium, 
2) za∏àczników graficznych do Studium:

a) rysunek w skali 1:100 000 „Uwarunkowania ponadlokalne“, który stanowi za∏àcznik 
nr 1 do Studium,

b) rysunek w skali 1:10 000  „Uwarunkowania – plansza podstawowa“, który stanowi 
za∏àcznik nr 2 do Studium,

c) rysunek w skali 1:10 000 „Zasoby dziedzictwa kulturowego“, który stanowi za∏àcznik 
nr 3 do Studium,

d) rysunek w skali 1:10 000  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – plansza 
podstawowa“, który stanowi za∏àcznik nr 4 do Studium

e) rysunek w skali 1:10 000 „Ochrona dziedzictwa kulturowego“, który stanowi za∏àcznik 
nr 5 do Studium,
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f) rysunek w skali 1:25 000 „Kierunki rozwoju systemu transportowego“, który stanowi 
za∏àcznik nr 6 do Studium,

g) rysunek w skali 1:25 000 „Uwarunkowania i kierunki kszta∏towania  systemów 
wodociàgowo-kanalizacyjnych, który stanowi za∏àcznik nr 7 do Studium,

h) rysunek w skali 1:25 000 „Uwarunkowania i kierunki kszta∏towania  systemów 
energetycznych, który stanowi za∏àcznik nr 8 do Studium,

i) rysunek w skali 1:25 000 „Obszary, dla których sporzàdzenie planów 
zagospodarowania  przestrzennego jest obowiàzkowe lub zalecane“, który stanowi 
za∏àcznik nr 9 do Studium,

j) rysunek w skali 1:25 000 „Struktura funkcjonalno-przestrzenna – stan 
zdeterminowany“, który stanowi za∏àcznik nr 10 do Studium,

k) rysunek w skali 1:25 000 „Struktura funkcjonalno-przestrzenna – stan 
perspektywiczny“, który stanowi za∏àcznik nr 11 do Studium,

l) rysunek w skali 1:25 000 „Struktura funkcjonalno-przestrzenna – stan wype∏nienia 
struktur“, który stanowi za∏àcznik nr 12 do Studium,

m) rysunek w skali 1:25 000 „Mo˝liwoÊci inwestycyjne miasta“, który stanowi za∏àcznik 
nr 13 do Studium.

3. Cz´Êci tekstu Studium oraz  szkice i rysunki oznaczone zdaniem „opracowanie nie jest 
ustaleniem Studium“ majà charakter informacyjno-promocyjny i nie sà podstawà badania 
spójnoÊci rozwiàzaƒ projektów planów z politykà przestrzennà miasta okreÊlonà w Studium 
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdaƒska.

§2

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Zarzàdowi Miasta, a w szczególnoÊci zobowiàzuje si´ Zarzàd do:

1) sporzàdzenia opracowaƒ projektowych i studialnych niezb´dnych do prowadzenia  
prawid∏owej polityki  rozwoju  miasta, o których mowa w aneksie 13 Studium,

2) powo∏ania Rady Studium majàcej na celu bie˝àcà ocen´ wykonania Studium oraz 
przedstawianie propozycji uzupe∏niania o nowe treÊci wynikajàce z potrzeb 
rozwojowych Gdaƒska,

3) przedk∏adanie Radzie Miasta corocznej informacji w zakresie potrzeb aktualizacji 
Studium,

4) opublikowania tekstu Studium wraz ze szkicami poglàdowymi w formie broszury, 
5) og∏oszenia na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku i w prasie lokalnej 

informacji o uchwaleniu Studium.

§3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy
Rady Miasta Gdaƒska

Bogdan Oleszek
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Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, zgodnie z Ustawà
o zagospodarowaniu przestrzennym, jest podsta-
wowym dokumentem polityki przestrzennej gminy,
dotyczàcym ca∏ego jej obszaru,  uchwalanym przez
rad´ gminy. Nie jest natomiast przepisem gminnym
powszechnie obowiàzujàcym i nie stanowi pod-
stawy do wydawania decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu. Postanowienia
studium sà wprowadzane do obiegu prawnego
w planach zagospodarowania przestrzennego,
a zarzàd gminy ka˝dorazowo bada spójnoÊç pro-
jektu planu z politykà przestrzennà gminy okreÊlo-
nà w studium. 
Ustalenia Studium uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gdaƒska
koncentrujà si´ na najwa˝niejszych problemach
gospodarki przestrzennej, zjawiskach wymagajà-
cych rozstrzygni´ç w obecnym stanie rozwoju mia-
sta, kwestiach wywo∏ujàcych kontrowersje i spory,
co do bie˝àcych i przysz∏ych skutków. Problemy
i zjawiska niesporne i mniejszej wagi dla rozwoju
miasta sà potraktowane w dokumencie marginal-
nie lub wr´cz pomini´te. Tak wi´c rozmaite uj´cie
poszczególnych wàtków w tekÊcie Studium wynika
z ich zró˝nicowanej wagi dla rozwoju przestrzen-
nego miasta i jest za∏o˝eniem konstrukcji doku-
mentu.
Dnia 21 wrzeÊnia 1995 r. Rada Miasta Gdaƒska
(RMG) podj´∏a uchwa∏´ nr XXIV/251/95 w sprawie
przystàpienia do sporzàdzenia Studium. Opraco-
wanie projektu studium zosta∏o powierzone zespo-
∏owi autorskiemu z Instytutu Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej w Warszawie kierowanemu
przez prof. dr in˝. arch. Macieja Nowakowskiego.
Zarzàd Miasta nie zdecydowa∏ si´ skierowaç pro-
jektu sporzàdzonego przez IGPiK do uchwalenia
przez Rad´ Miasta i powierzy∏ kontynuowanie
prac nad studium, przy wykorzystaniu dorobku
prac Instytutu i pozosta∏ych wspó∏autorów, Biuru
Rozwoju Gdaƒska (BRG), które podj´∏o prace pro-
jektowe od stycznia 2001 r.

W lutym i kwietniu 2001 r. przeprowadzono rady
techniczne o charakterze seminaryjnym, w których
wzi´li udzia∏ – obok projektantów BRG – cz∏onko-
wie Zarzàdu Miasta, przedstawiciele wydzia∏ów
Urz´du Miejskiego i jednostek organizacyjnych
miasta, cz∏onkowie Komisji Rozwoju Przestrzenne-
go RMG i zaproszeni eksperci. W maju sformu∏o-
wano pierwszy pe∏ny tekst Studium nazwany pro-
jektem wst´pnym. Zosta∏ on w tym samym miesià-
cu przed∏o˝ony do opiniowania wewn´trznego
wydzia∏om Urz´du Miejskiego i jednostkom organi-
zacyjnym miasta, a tak˝e zlecono 6 wybitnym urba-
nistom z Gdaƒska i kraju opracowanie koreferatów.
Projekt wst´pny by∏ prezentowany wielu Êrodowi-
skom spo∏ecznym i fachowym. Po zakoƒczeniu
konsultacji projektu wst´pnego i akceptacji przez
ZMG polityk czàstkowych dotyczàcych problemów
konfliktowych sformu∏owano projekt roboczy Stu-
dium – uwzgl´dniajàcy wi´kszoÊç uwag i postula-
tów zg∏oszonych na tym etapie prac. Projekt robo-
czy zosta∏ przyj´ty przez Zarzàd Miasta na posie-
dzeniu w dniu 21 czerwca i skierowany do opinio-
wania ustawowego. Opiniowanie ustawowe zakoƒ-
czy∏o si´ 17 sierpnia – wp∏yn´∏o tylko kilka opinii,
w wi´kszoÊci akceptujàcych projekt bez uwag.
Zg∏oszone uwagi zosta∏y wnikliwie rozpatrzone
i niektóre z nich uwzgl´dnione. Pozosta∏e instytu-
cje nie przys∏a∏y ˝adnych opinii, co oznacza, ˝e nie
majà uwag do projektu. Zarzàd Miasta przyjà∏
ostateczny projekt Studium na posiedzeniu w dniu
28 sierpnia i skierowa∏ go do prac legislacyjnych
w Radzie Miasta.
Gdaƒsk jest g∏ównym miastem rozwijajàcego si´
subregionalnego systemu osadniczego o cechach
obszaru metropolitalnego. Centrum obszaru, obej-
mujàcego ró˝norodne powiàzania funkcjonalno-
-przestrzenne, gospodarcze i demograficzno-spo-
∏eczne jest Trójmiasto oraz – szerzej – aglomeracja
gdaƒska. Gdaƒski Obszar Metropolitalny (GOM)
delimitowany wg granic powiatów, obok trzech
miast na prawach powiatu (Gdaƒsk, Sopot, Gdy-
nia), obejmuje graniczàce z nimi powiaty: pucki,

UZASADNIENIE

studium aneksy uchwa a  2002-03-14  9:19  Page 4



wejherowski, kartuski, gdaƒski (z siedzibà w Prusz-
czu Gdaƒskim), tczewski i nowodworski. GOM
obejmie ∏àcznie 46 miast i gmin, zamieszka∏ych
obecnie przez ponad 1,3 mln mieszkaƒców. Proce-
sy urbanizacyjne aglomeracji gdaƒskiej stwarzajà
niekorzystne dla du˝ych miast regionu, a przede
wszystkim Gdaƒska, zjawisko ucieczki mieszkaƒ-
ców do sàsiadujàcych gmin wiejskich. Gminy te
oferujà rozleg∏e obszary budowlane (na ogó∏ obs∏u-
giwane przez miejskie systemy infrastruktury tech-
nicznej) w atrakcyjnych Êrodowiskowo rejonach
podmiejskich, a ceny nieruchomoÊci sà ni˝sze ni˝
w Gdaƒsku. Podobna konkurencja pojawia si´ tak-
˝e na rynku nieruchomoÊci przeznaczonych na
dzia∏alnoÊç gospodarczà, co skutkuje przenosze-
niem si´ podmiotów gospodarczych do gmin
oÊciennych. Istnieje obawa, ˝e w nadchodzàcych
latach w aglomeracji gdaƒskiej nastàpi dynamiczny
rozwój przedmieÊç (suburbii) przy niewype∏nieniu
struktur mieszkaniowych Gdaƒska. Trzeba równo-
czeÊnie podkreÊliç, ˝e nie ma ˝adnych mechani-
zmów koordynujàcych zagospodarowanie prze-
strzenne na obszarze aglomeracji, ani na obszarze
Gdaƒskiego Obszaru Metropolitalnego.
Misja Gdaƒska sformu∏owana w Studium i zacyto-
wana w preambule uchwa∏y, wyznacza g∏ówne ce-
le i kierunki zagospodarowania przestrzennego.
Rozwijajàca si´ wspó∏praca mi´dzynarodowa
w basenie Morza Ba∏tyckiego, a tak˝e rozwój
wspó∏pracy europejskiej i post´p procesów globali-
zacji b´dà oddzia∏ywaç na wzrost mi´dzynarodo-
wego znaczenia miasta. Dodatkowà szansà dla
rozwoju Gdaƒska jest bliskoÊç krajów nadba∏tyc-
kich, które wraz z Polskà wesz∏y do rodziny de-
mokratycznych paƒstw europejskich oraz bliskoÊç
enklawy kaliningradzkiej Rosji. 
W skali kraju Gdaƒsk b´dzie pe∏ni∏ funkcj´ oÊrodka
administracyjnego i us∏ugowego dla ca∏ego regionu
pó∏nocnej Polski, centrum Gdaƒskiego Obszaru Me-
tropolitalnego i aglomeracji gdaƒskiej. Szczególne
znaczenie w ramach wysoko wyspecjalizowanych
us∏ug b´dzie mia∏ dalszy rozwój gdaƒskiego oÊrod-
ka naukowego i akademickiego, zarówno uczelni
i instytutów paƒstwowych, jak i samorzàdowych
i prywatnych, a tak˝e nowoczesnego kompleksu na-
ukowo-technologicznego wykorzystujàcego innowa-
cyjnoÊç gdaƒskiego Êrodowiska naukowego.
Rozwój przestrzenny miasta b´dzie utrzymany
w granicach terenów ju˝ dotàd przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na
cele budowlane. Cz´Êç ˚u∏aw Gdaƒskich (w tym

Wyspy Sobieszewskiej) na wschód i po∏udnie od
wyznaczonej linii zasi´gu zainwestowania miej-
skiego b´dzie trwale wy∏àczona z zabudowy, za
wyjàtkiem uk∏adów liniowych infrastruktury tech-
nicznej. 
Punktem wyjÊcia do kszta∏towania przestrzeni mia-
sta jest system terenów zielonych i otwartych wyni-
kajàcy z analizy struktury przyrodniczej miasta i sta-
nowiàcy rodzaj ekologicznego szkieletu struktury
funkcjonalno-przestrzennej. Ten Ogólnomiejski
System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
obejmuje struktury przyrodnicze o randze krajowej,
regionalnej i lokalnej, a tak˝e niektóre obszary prze-
znaczone na funkcje inne ni˝ zieleƒ publiczna  –
wybrane tereny mieszkaniowe i us∏ugowe z du˝ymi
powierzchniami zieleni towarzyszàcej oraz wybrane
tereny jeszcze niezagospodarowane.
W Gdaƒsku - mieÊcie o bardzo bogatej i z∏o˝onej
historii i tradycji osadniczej - ochrona dóbr kultury
stanowi tak˝e jednà z podstaw rozwoju. Ârodowi-
sko kulturowe jest bowiem, ∏àcznie z bardzo cieka-
wym Êrodowiskiem przyrodniczym, bazà dla roz-
woju gospodarki turystycznej. W Gdaƒsku wyzna-
czono trzy typy obszarów podlegajàcych ochronie
w zakresie dziedzictwa kulturowego:
● obszary i obiekty o znaczeniu ponadregional-
nym, tworzàce to˝samoÊç miasta i jego wizerunek
w skali europejskiej i krajowej,
● obszary i obiekty o znaczeniu miejskim (regio-
nalnym),
● obszary i obiekty kszta∏tujàce lokalnà to˝samoÊç
i wizerunek w skali dzielnic lub ich fragmentów.
W Studium ustala si´ ró˝norodne polityki ochronne
majàce na celu zachowanie, uczytelnienie lub eks-
pozycj´ zabytków stosownie do ich znaczenia
w krajobrazie kulturowym Gdaƒska, okreÊlone dro-
gà wartoÊciowania zabytkowych przestrzeni miej-
skich. Zasady obowiàzujàce w ka˝dej z ustalonych
polityk ochronnych muszà byç szczegó∏owo weryfi-
kowane i konkretyzowane przy opracowywaniu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego – w zale˝-
noÊci od lokalnych potrzeb i mo˝liwoÊci. 
G∏ównym kierunkiem zagospodarowania prze-
strzennego powinno byç wype∏nienie wolnych
przestrzeni w istniejàcych strukturach urbanistycz-
nych. Struktura funkcjonalno-przestrzenna zain-
westowanej cz´Êci miasta jest silnie zdefiniowana
istniejàcym zagospodarowaniem i nie b´dzie tu –
poza restrukturyzacjà terenów poprzemys∏owych
i powojskowych – wi´kszych ani zasadniczych
zmian. 
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Najwa˝niejsze przestrzenie inwestycyjne znajdujà
si´ w ÂródmieÊciu i sà to tereny o najwy˝szych wa-
lorach lokalizacyjnych. Sà one przeznaczone pod
funkcje us∏ugowe i mieszkaniowe. W pozosta∏ych
„starych dzielnicach” dolnego tarasu wolne prze-
strzenie b´dà przede wszystkim wype∏niane obiek-
tami us∏ugowymi, wcià˝ niezrealizowanymi mimo
wieloletniego uwzgl´dnienia ich w planach. Zrów-
nowa˝ony rozwój istniejàcych struktur b´dzie pole-
ga∏ na: 
● odchodzeniu od uk∏adów monofunkcyjnych,
przede wszystkim wzbogacaniu funkcjonalnym
dzielnic sypialnianych, 
● podnoszeniu atrakcyjnoÊci, standardu i inten-
sywnoÊci obszarów centralnych, 
● uzupe∏nieniu podsystemów transportu zbiorowe-
go,
● ochronie i – w miar´ mo˝liwoÊci – tworzeniu no-
wych powiàzaƒ ekologicznych dla wzbogacenia
Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych
Biologicznie (OSTAB), 
● zachowaniu i kultywowaniu lokalnej to˝samoÊci
kulturowej poszczególnych zespo∏ów, osiedli
i dzielnic.
Dzielnice po∏udniowe i zachodnie miasta sà g∏ów-
nymi obszarami rozwojowymi w zakresie mieszkal-
nictwa i us∏ug. Funkcje te kszta∏towane b´dà zgod-
nie z wymaganiami zrównowa˝onego rozwoju
przez: 
● uwzgl´dnienie w zabudowie naturalnych walo-
rów ukszta∏towania i pokrycia terenu, 
● tworzenie struktur wielofunkcyjnych z podpo-
rzàdkowaniem wszystkich funkcji, funkcji g∏ównej,
tj. mieszkalnictwu, 
● zagwarantowanie obszernych terenów dla
mieszkalnictwa o niskiej intensywnoÊci i wysokim
standardzie, 
● zachowanie lokalnych walorów dziedzictwa kul-
turowego i zaadaptowanie ich do wymogów wspó∏-
czesnego miasta, 
● preferencje dla systemów transportowych zbio-
rowych i niezb´dny zakres rozwoju systemów indy-
widualnych. 
Wzrastajàca sk∏onnoÊç przesiedlania si´ do gmin
oÊciennych dobrze sytuowanych gdaƒszczan, oce-
niana jest jako zjawisko jednoznacznie negatywne.
W∏adze miasta sà bowiem ˝ywotnie zainteresowa-
ne zatrzymaniem w mieÊcie dobrych podatników,
dlatego dà˝y si´ do stworzenia maksymalnie sze-
rokiej (pod wzgl´dem cenowym i przestrzennym)
oferty mieszkaniowej adresowanej do wszystkich

grup ludnoÊci. Przewiduje si´ osiàgni´cie standar-
du zamieszkiwania zbli˝onego do obecnego pozio-
mu miast zachodnioeuropejskich: 30 m2 powierzch-
ni u˝ytkowej mieszkania na mieszkaƒca i 102 go-
spodarstwa domowe na 100 mieszkaƒ. PojemnoÊç
terenów mieszkaniowych Gdaƒska ocenia si´ na
13,6 mln m2. Pozwala ona na osiàgni´cie wymie-
nionych wy˝ej wskaêników po realizacji przyrostu
netto powierzchni u˝ytkowej o 5,3 mln m2 i wype∏-
nieniu zidentyfikowanych struktur mieszkaniowych.
Ponad 3/4 za∏o˝onego przyrostu zasobów miesz-
kaniowych Gdaƒska b´dzie zrealizowanych na ze-
wn´trznych terenach rozwojowych. W dzielnicy Po-
∏udnie przewiduje si´ realizacj´ ponad 3,5 mln m2,
z czego ok. 30% b´dzie stanowi∏a zabudowa
mieszkaniowa o niskiej intensywnoÊci. W dzielnicy
Zachód planuje si´ realizacj´ ok. 0,8 mln m2, w tym
ok. 90% w zabudowie mieszkaniowej o niskiej
intensywnoÊci. Przyrost netto zasobów mieszka-
niowych na terenach silnie zainwestowanych (Oli-
wa, Wrzeszcz, ÂródmieÊcie, Port) szacuje si´ na
ok. 1 mln m2 powierzchni u˝ytkowej. 
G∏ównà koncentracjà us∏ug w Gdaƒsku i Trójmie-
Êcie jest i pozostanie Centralne Pasmo Us∏ugowe
(CPU), które jest istotnym elementem to˝samoÊci
aglomeracji gdaƒskiej. B´dzie nast´powaç intensy-
fikacja wykorzystania przestrzeni, zarówno tere-
nów wolnych, dotàd niezabudowanych jak i tere-
nów odzyskiwanych dla nowego zainwestowania
w wyniku restrukturyzacji zespo∏ów przemys∏owo-
-sk∏adowych. OÊrodki us∏ugowe poza CPU b´dà
koncentracjami obiektów us∏ugowych, po∏o˝onymi
zazwyczaj w sàsiedztwie du˝ych zespo∏ów miesz-
kaniowych. Dzielnicowe oÊrodki us∏ugowe, przede
wszystkim w dzielnicy Po∏udnie, stanowià element
szerszych zamierzeƒ modernizacyjnych zespo∏ów
miejskich o jednolitej funkcji i przyczynià si´ do
podniesienia presti˝u i atrakcyjnoÊci dzielnic
mieszkaniowych.
Cz´Êç wschodnià miasta trzeba uznaç za obszar
rozwojowy funkcji gospodarki morskiej i gospodar-
ki turystycznej, a przede wszystkim wypoczynku.
W rejonie Portu Pó∏nocnego powstanà na wolnych,
niezainwestowanych terenach nowe specjalistycz-
ne bazy prze∏adunkowe oraz obiekty towarzyszàce
portowi (centrum logistyczne). Ustala si´ granic´
wschodnià ekspansji funkcji portowo-przemys∏owej
zgodnie z odlàdowà granicà portu.
Atrakcje Gdaƒska stwarzajà mo˝liwoÊç oferty pro-
gramowej dla ró˝nych rodzajów turystyki: krajo-
znawczej, wypoczynkowej, morskiej i ˝eglarskiej,
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biznesowej, kongresowej i pielgrzymkowej. Wska-
zuje si´ dwa g∏ówne kierunki dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do wzmocnienia funkcji gospodarki turystycz-
nej: odkrycie dla publicznoÊci ma∏o znanych, s∏abo
eksponowanych bàdê po prostu zaniedbanych
atrakcji turystycznych oraz uzupe∏nienie oferty
miejskiej o obiekty ogólnomiejskich us∏ug sporto-
wo-turystycznych, kulturalnych, handlowych oraz
baz´ noclegowà dla turystów o ró˝nym stopniu
zamo˝noÊci. Podstawowe zagospodarowanie tury-
styczne powinno si´ koncentrowaç na obszarach
g∏ównych atrakcji: ÂródmieÊcia Historycznego,
starej Oliwy, pasa nadmorskiego zachodniego i na
Wyspie Sobieszewskiej. Niezb´dny jest, choçby
minimalny program zagospodarowania rejonu We-
sterplatte-Wis∏oujÊcie i kompleksu parkowo-leÊne-
go, które obecnie pozbawione sà odpowiedniego
zaplecza.
Projektowany uk∏ad g∏ównych powiàzaƒ transpor-
towych Gdaƒska ma kszta∏t prostokàtnej ramy,
sk∏adajàcej si´ z: zachodniej Obwodnicy Trójmia-
sta, ciàgu Nowej Spacerowej, Drogi Zielonej i Tra-
sy Sucharskiego, Obwodnicy Po∏udniowej Gdaƒ-
ska. Wewnàtrz ramy drogowo-ulicznej wykszta∏co-
ny zostanie system powiàzaƒ poprzecznych,
umo˝liwiajàcych dogodny dojazd z poszczegól-
nych dzielnic do uk∏adu zewn´trznego. 
Ustala si´ priorytet transportu zbiorowego przed
indywidualnà komunikacjà samochodowà W mode-
lowym rozwiàzaniu systemu transportu zbiorowego
na terenie Gdaƒska za∏o˝ono wprowadzenie inte-
gracji podsystemów w skali miasta i metropolii
w zakresie funkcjonalnym i przestrzennym. Rol´
g∏ównego przewoênika w obszarze aglomeracji
pe∏ni Szybka Kolej Miejska, ∏àczàca wszystkie mia-
sta i dzielnice znajdujàce si´ na jej trasie od Wej-
herowa do Gdaƒska. Dynamiczny rozwój motory-
zacji indywidualnej sprawi∏, ˝e systematycznie
spada wielkoÊç przewozów pasa˝erskich SKM.
W latach 1994-1998 wielkoÊç przewozów spad∏a
z 56 mln pasa˝erów rocznie do 42,5 mln, czyli
o 24%. Mimo to jest to Êrodek transportu, którego
cz´stotliwoÊç kursowania, pr´dkoÊç komunikacyj-
na, dostateczny komfort podró˝owania i niezale˝-
noÊç od warunków atmosferycznych sprawiajà, ˝e
jest i pozostanie najkorzystniejszym elementem
w systemie komunikacji pasa˝erskiej aglomeracji
gdaƒskiej. Przewiduje si´ wyd∏u˝enie trasy SKM do
przystanku ÂródmieÊcie i dalej do nowego w´z∏a
integracyjnego Czerwony Most, rozbudow´ pod-
systemu tramwajowego w dzielnicy Po∏udnie,

ÂródmieÊciu, Pieckach-Migowie oraz usprawnienie
i racjonalizacj´ funkcjonowania podsystemu auto-
busowego.
Zak∏ada si´ utworzenie wydzielonego podsystemu
Êcie˝ek rowerowych skojarzonego z podsystemem
ciàgów pieszych ∏àczàcym najwa˝niejsze punkty
zainteresowaƒ mieszkaƒców i turystów. Jest on
zintegrowany z systemem przestrzeni publicznych,
które sà g∏ównymi miejscami percepcji miasta.
W Studium proponuje si´ wprowadzenie nowej po-
lityki parkingowej, której g∏ównym celem jest za-
chowanie po˝àdanej proporcji pomi´dzy transpor-
tem indywidualnym, zbiorowym i pieszym na obec-
nym poziomie, tj. 30%: 40%: 30%. Przewiduje si´
wyodr´bnienie w mieÊcie trzech stref o zró˝nico-
wanym, limitowanym od góry lub od do∏u, poziomie
zaspokojenia potrzeb parkingowych.
Zgodnie z wymogami ustawy w Studium okreÊlono
obszary, dla których sporzàdzenie planów zago-
spodarowania przestrzennego jest obowiàzkowe,
dodatkowo wskazano obszary zalecane do spo-
rzàdzenia planów. W ten sposób Studium przed-
stawia wszystkie znane obecnie obszary wymaga-
jàce sporzàdzenia planów zagospodarowania
przestrzennego i mo˝e byç pe∏nà podstawà polity-
ki miasta w zakresie podejmowania ich opracowa-
nia.
Na zakoƒczenie sformu∏owano wnioski do gmin
oÊciennych, samorzàdu województwa i administra-
cji rzàdowej, których realizacja ma istotne znacze-
nie dla rozwoju przestrzennego miasta. Podobnie
w aneksie 13 zestawiono wykaz opracowaƒ projek-
towych i studialnych niezb´dnych do prowadzenia
prawid∏owej polityki rozwoju miasta, obejmujàcy
zarówno opracowania ÊciÊle przestrzenne jak i do-
tyczàce innych sfer rozwoju miasta, poÊrednio
istotnych dla ∏adu przestrzennego.
Studium zawiera szereg informacji i propozycji nie
nale˝àcych do warstwy stanowiàcej. Majà one cha-
rakter promocyjny i marketingowy i nie b´dà stano-
wiç przes∏anki badania spójnoÊci z nowo sporzà-
dzanymi planami zagospodarowania przestrzenne-
go. Nale˝à tu przede wszystkim zestawienie Mo˝li-
woÊci inwestycyjnych miasta oraz Wykaz najwa˝-
niejszych inwestycji finansowanych z bud˝etu mia-
sta, do realizacji w okresie najbli˝szych lat. 
Uchwalenie Studium zapewni naszemu miastu sta-
bilne narz´dzie sterowania rozwojem przestrzen-
nym, co przyczyni si´ do zachowania i poprawy
∏adu przestrzennego i do przyspieszenia rozwoju
gospodarczego.
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S
tudium uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy – zgod-
nie z art. 6 Ustawy z 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym – jest pod-
stawowym instrumentem polityki prze-

strzennej gminy. Uwzgl´dnia si´ w nim uwarunkowania
wynikajàce z:
● dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowa-
nia i uzbrojenia terenu,
● wyst´powania obiektów i terenów chronionych na
podstawie przepisów szczególnych,
● stanu i funkcjonowania Êrodowiska przyrodniczego,
kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej,
● prawa w∏asnoÊci gruntów,
● jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców,
● zadaƒ s∏u˝àcych realizacji ponadlokalnych celów pu-
blicznych,
● uwarunkowaƒ, celów i kierunków polityki przestrzen-
nej paƒstwa na obszarze województwa.
SSttuuddiiuumm,, uucchhwwaalloonnee pprrzzeezz rraadd´́ ggmmiinnyy,, nniiee jjeesstt pprrzzeeppii--
sseemm ggmmiinnnnyymm ppoowwsszzeecchhnniiee oobboowwiiààzzuujjààccyymm aannii nniiee ssttaa--
nnoowwii ppooddssttaawwyy ddoo wwyyddaawwaanniiaa ddeeccyyzzjjii oo wwaarruunnkkaacchh
zzaabbuuddoowwyy ii zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa tteerreennuu.. JJeesstt ttoo gg∏∏óówwnnyy
ddookkuummeenntt ggmmiinnyy ddoottyycczzààccyy ggoossppooddaarrkkii pprrzzeessttrrzzeennnneejj
ccaa∏∏eeggoo jjeejj oobbsszzaarruu.. PPoossttaannoowwiieenniiaa ssttuuddiiuumm ssàà wwpprroowwaa--
ddzzaannee ww ˝̋yycciiee ppoopprrzzeezz ppllaannyy zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzee--
ssttrrzzeennnneeggoo,, kkttóórryycchh ssppóójjnnooÊÊçç zzee ssttuuddiiuumm bbaaddaa zzaarrzzààdd
ggmmiinnyy pprrzzeedd iicchh uucchhwwaalleenniieemm..
Dotychczas polityk´ przestrzennà Gdaƒska najpe∏niej
okreÊla Miejscowy ogólny plan zagospodarowania
przestrzennego z 1994 r. (dokument ogólny, w wielu
miejscach niedookreÊlony i zdezaktualizowany). Rysu-
nek planu sporzàdzony jest w skali 1:25 000. Ponadto
wi´ksza cz´Êç miasta pokryta jest innymi planami miej-
scowymi, przewa˝nie (porównujàc powierzchni´ pokry-

cia) uchwalonymi przed 1995 r., które nied∏ugo utracà
wa˝noÊç. Z kolei liczne plany sporzàdzone po 1 stycz-
nia 1995 r., które mo˝na uznaç za aktualne i odpowia-
dajàce wspó∏czesnym potrzebom rozwoju miasta, po-
krywajà tylko ok. 20% powierzchni miasta w granicach
administracyjnych i ok. 39% powierzchni istniejàcych 
i planowanych terenów zainwestowania miejskiego.
Wszystkie te okolicznoÊci wskazujà na to, ˝e uchwale-
nie nowego dokumentu planowania przestrzennego 
o charakterze strategicznym, obejmujàcego ca∏y ob-
szar miasta, jest bardzo wa˝ne. 
SSttuuddiiuumm GGddaaƒƒsskkaa ((zzggooddnniiee zz uussttaawwàà)) zzaawwiieerraa uuwwaarruunn--
kkoowwaanniiaa ii kkiieerruunnkkii rroozzwwoojjuu pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo mmiiaassttaa.. IInnnnee
aassppeekkttyy rroozzwwoojjuu ssppoo∏∏eecczznneeggoo ii ggoossppooddaarrcczzeeggoo oommaa--
wwiiaannee ssàà ww ttyymm ddookkuummeenncciiee ttyyllkkoo ww zzaakkrreessiiee bbeezzppoo--
ÊÊrreeddnniioo ooddddzziiaa∏∏uujjààccyymm nnaa pprroobblleemmyy pprrzzeessttrrzzeennnnee..
UUssttaalleenniiaa SSttuuddiiuumm kkoonncceennttrruujjàà ssii´́ nnaa nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyycchh
pprroobblleemmaacchh ggoossppooddaarrkkii pprrzzeessttrrzzeennnneejj,, zzjjaawwiisskkaacchh wwyy--
mmaaggaajjààccyycchh rroozzssttrrzzyyggnnii´́çç ww oobbeeccnnyymm ssttaanniiee rroozzwwoojjuu
mmiiaassttaa,, kkwweessttiiaacchh wwyywwoo∏∏uujjààccyycchh kkoonnttrroowweerrssjjee ii ssppoorryy
ccoo ddoo bbiiee˝̋ààccyycchh ii pprrzzyysszz∏∏yycchh sskkuuttkkóóww.. Problemy i zja-
wiska niesporne i mniejszej wagi dla rozwoju miasta sà
potraktowane w dokumencie marginalnie lub wr´cz
pomini´te. Tak wi´c rozmaite uj´cie poszczególnych
wàtków w tekÊcie Studium wynika z ich zró˝nicowanej
wagi dla rozwoju przestrzennego miasta i jest za∏o˝e-
niem konstrukcji dokumentu. 
Nale˝y  przypomnieç, ˝e obecnie przestrzeƒ Gdaƒska
funkcjonuje w uwarunkowaniach gospodarki wolnoryn-
kowej i ustroju demokratycznego, ze wszystkimi pozy-
tywnymi i negatywnymi konsekwencjami tego faktu.
Gospodarka wolnorynkowa jest zarówno si∏à dynami-
zujàcà jak i anarchizujàcà przestrzeƒ. Dynamika go-
spodarki zale˝y przede wszystkim od przedsi´biorstwa
i si∏´ tego przedsi´biorstwa trzeba wykorzystaç, nie do-
puszczajàc do zniekszta∏cenia przestrzeni. Demokra-
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tycznie wybrane organy miasta muszà si´ liczyç z ogra-
niczeniami wynikajàcymi z samej istoty zdobycia, utrzy-
mania i przekazywania w∏adzy, praw obywateli i pod-
miotów gospodarczych gwarantowanych im w paƒstwie
prawa, wielkoçci bud˝etu i w∏aÊciwoÊci terytorialnej.
Najwa˝niejsze tezy Studium zosta∏y zapisane pogru-
bionà czcionkà. Oznaczenia na rysunkach Studium: 
linie i punkty, nale˝y interpretowaç z uwzgl´dnieniem
ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu 
i zgodnie ze skalami rysunków. Przede wszystkim po-
kazujà one cele, idee i zasady rozwoju przestrzennego
miasta, a nie Êcis∏e lokalizacje obiektów.
Miasto zosta∏o podzielone dla celów planistycznych na
6 dzielnic: ÂródmieÊcie, Wrzeszcz, Oliwa, Po∏udnie,
Zachód i Port, a ka˝da z dzielnic na 3 do 6  jednostek
urbanistycznych (∏àcznie 28). Struktury te zdelimitowa-
ne zosta∏y wg kryteriów funkcjonalno-przestrzennych
oraz historycznych obrazujàc wspó∏czesny stan rozwo-
ju urbanizacji (zob. ryc. 1).
Rozwój struktur przestrzennych i demograficznych za-
nalizowano w Studium w trzech przekrojach kontrol-
nych: 
● stan zdeterminowany,
● stan perspektywiczny,
● stan wype∏nienia struktur.
Stan zdeterminowany skonstruowany zosta∏ z uwzgl´d-
nieniem zjawisk spo∏eczno-gospodarczych i prze-
strzennych, które uznano za zdecydowane i nieuniknio-
ne, w szczególnoÊci chodzi o inwestycje b´dàce w trak-
cie realizacji. Stan perspektywiczny jest etapem po-
Êrednim w rozwoju miasta, dla którego wyst´puje wyso-
kie prawdopodobieƒstwo ekstrapolacji dzisiejszych
trendów rozwoju przestrzennego i techniczno-technolo-
gicznego. Natomiast stan wype∏nienia struktury ozna-
cza etap zaj´cia przez inwestycje wszystkich obszarów
w granicach miasta wskazanych pod zainwestowanie
miejskie. Wyró˝nione stany struktury nie dotyczà kon-
kretnych ram czasowych. Jedynie dla obliczeƒ prognoz
demograficznych przyporzàdkowano kolejnym stanom
lata 2005, 2015 i 2025, co nie zmienia faktu, ˝e anali-
zowane stany majà w zagospodarowaniu przestrzen-
nym genez´ i intencj´ jakoÊciowà.
Dnia 21 wrzeÊnia 1995 r. Rada Miasta Gdaƒska (RMG)
podj´∏a uchwa∏´ nr XXIV/251/95 w sprawie przystàpie-
nia do sporzàdzania Studium. Opracowanie projektu
studium zosta∏o powierzone zespo∏owi autorskiemu 
z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
w Warszawie kierowanemu przez prof. dr. in˝. arch.
Macieja Nowakowskiego. Zespó∏ Instytutu, wspomaga-
ny przez niezale˝nych ekspertów, sporzàdzi∏ w latach
1997/1999 liczne analizy i studia, zawarte w 3 syntety-

zujàcych raportach przejÊciowych oraz sformu∏owa∏ la-
tem 1999 r. projekt studium, który po poprawkach uzy-
ska∏ ostateczny kszta∏t autorski w sierpniu 2000 r. Au-
torami tego projektu, obok prof. Nowakowskiego, byli:
prof. nauk tech. Tadeusz Sumieƒ, mgr in˝. arch. Barba-
ra Baƒkowska, mgr in˝. arch. Katarzyna Donimirska, dr
hab. Maciej Przewoêniak, mgr in˝. arch. Miros∏aw ¸a-
szek, mgr Wanda Domaradzka, mgr in˝. Hanna Tobo-
∏a, mgr in˝. Agnieszka Makowska, mgr in˝. Stanis∏aw
Witkowski, mgr in˝. Maciej Berendt, mgr in˝. arch. Da-
nuta Strembicka, dr in˝. Tomasz Parteka, prof. dr hab.
Stanis∏aw Szwankowski, mgr in˝. arch. Barbara
Szwankowska, mgr Pawe∏ Decewicz, Bo˝ena GoÊlicka,
mgr in˝. arch. Robert Jaworski.
W wyniku procedury opiniodawczej przeprowadzonej
na zlecenie Zarzàdu Miasta Gdaƒska (ZMG) (11 kore-
feratów), w którà w∏àczono tak˝e autorów projektu, Za-
rzàd Miasta nie zdecydowa∏ si´ skierowaç projektu do
opiniowania ustawowego i – tym samym – do uchwale-
nia przez Rad´ Miasta Gdaƒska. Zarzàd powierzy∏ kon-
tynuowanie prac nad studium, przy wykorzystaniu do-
robku prac Instytutu i pozosta∏ych wspó∏autorów, Biuru
Rozwoju Gdaƒska (BRG), które podj´∏o prace projekto-
we w styczniu 2001 r. Nowy projekt podjà∏ – w mniej ra-
dykalnej formie – ide´ „rozwoju miasta do wewnàtrz“
utrzymujàc priorytet dla wype∏nienia wolnych przestrze-
ni w istniejàcych strukturach urbanistycznych. Inne naj-
wa˝niejsze rozwiàzania kontynuowane w nowym pro-
jekcie to:
● oparcie rozwoju miasta o system osnowy ekologicz-
nej,
● uj´cie ÂródmieÊcia Historycznego jako g∏ównej
struktury nowoczesnego miasta ze wskazaniem spe-
cjalizacji us∏ugowych poszczególnych jego cz´Êci,
● koncentracja funkcji us∏ugowej w Centralnym PaÊmie
Us∏ugowym, 
● lokalizacja oÊrodka us∏ugowego dla dzielnicy Po∏u-
dnie w rejonie Jasienia-Zaborni, 
● preferencja dla transportu zbiorowego,
● uk∏ad sieci drogowo-ulicznej.
Biuro w∏àczy∏o w prace nad studium rozpocz´te wczeÊ-
niej tzw. studia dzielnicowe, których celem mia∏a byç
bie˝àca koordynacja planów zagospodarowania prze-
strzennego, sporzàdzanych w Gdaƒsku najcz´Êciej 
w skalach szczegó∏owych. Obecnie ten cel zosta∏ w∏à-
czony jako jeden z celów Studium.
Prace nad Studium przebiega∏y dwutorowo. Z jednej
strony powsta∏ tekst i rysunki, uwzgl´dniajàce struktur´
dzielnicowà miasta oraz struktur´ bran˝owà gospodar-
ki przestrzennej. Podj´to tak˝e i przeprowadzono uzu-
pe∏niajàce studia i analizy oraz zweryfikowano te, które
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sporzàdzono wczeÊniej. Z drugiej strony wyodr´bniono
problemy konfliktowe w rozwoju przestrzennym miasta
i skupiono si´ nad sformu∏owaniem tez polityk czàstko-
wych, które by∏y konsultowane z wydzia∏ami i jednost-
kami organizacyjnymi miasta, aby w koƒcu uzyskaç
akceptacj´ Zarzàdu Miasta jako organu sporzàdzajàce-
go studium i nast´pnie wnieÊç je do projektu Studium
jako jego ustalenia. Sporzàdzono nast´pujàce raporty
dotyczàce problemów konfliktowych:
●  ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
● polityka przestrzenna na terenach zalewowych 

i zagro˝onych powodzià,
●  polityka energetyczna,
●  polityka parkingowa,
●  zasady lokalizacji oÊrodków us∏ugowych i centrów

handlowo-us∏ugowych,

●  model obs∏ugi w zakresie oÊwiaty i s∏u˝by zdrowia.
W lutym i kwietniu 2001 r. przeprowadzono rady tech-
niczne o charakterze seminaryjnym, w których wzi´li
udzia∏ – obok projektantów BRG – cz∏onkowie Zarzàdu
Miasta, przedstawiciele wydzia∏ów Urz´du Miejskiego 
i jednostek organizacyjnych miasta, cz∏onkowie Komisji
Rozwoju Przestrzennego RMG i zaproszeni eksperci.
W maju sformu∏owano pierwszy pe∏ny tekst Studium,
który zosta∏ przed∏o˝ony do opiniowania wewn´trznego
wydzia∏om Urz´du Miejskiego i jednostkom organiza-
cyjnym miasta. Nast´pnie sformu∏owano projekt robo-
czy Studium, który zosta∏ przyj´ty przez Zarzàd Miasta
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca i skierowany do opi-
niowania ustawowego. Opinie przed∏o˝one przez orga-
ny ustawowe w wi´kszoÊci akceptowa∏y projekt bez
uwag.
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Ryc. 1 Gdaƒsk – podzia∏ na dzielnice i jednostki urbanistyczne
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1. Uwarunkowania ponadlokalne

UUwwaarruunnkkoowwaanniiaa mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwee

Gdaƒsk powsta∏ i rozwinà∏ si´ dzi´ki swojemu po∏o˝e-
niu u ujÊcia Wis∏y na po∏udniowym wybrze˝u Morza
Ba∏tyckiego jako g∏ówny port zasobnego spichlerza
Êrodkowo-wschodniej Europy. Tu krzy˝ujà si´ szlaki
morskie ze Skandynawii, Europy Zachodniej i Êwiata 
z drogami làdowymi na po∏udnie Polski i Europy. T´dy
przebiegajà szlaki làdowe wzd∏u˝ wybrze˝a Ba∏tyku,
∏àczàce Niemcy i Europ´ Zachodnià z Rosjà, Litwà, 
¸otwà i Estonià.
WejÊcie Polski do Unii Europejskiej, jednego z wa˝niej-
szych Êwiatowych biegunów rozwoju, jest zwiàzane 
z w∏àczeniem si´ polskiej gospodarki do procesów glo-
balizacji i otwarciem na rynki mi´dzynarodowe. Nie-
zb´dnym warunkiem powodzenia na rynku europej-
skim i w globalnym systemie spo∏eczno-gospodarczym
jest zasadnicza poprawa konkurencyjnoÊci oferowa-
nych produktów i us∏ug. 
Po∏o˝enie Gdaƒska na przeci´ciu tras komunikacyj-
nych pó∏noc-po∏udnie (TEM/TER) i wschód-zachód
(Via Hanseatica) stwarza szanse utrzymania i rozwoju
funkcji portowych miasta. Przy czym nale˝y wziàç pod
uwag´ fakt istnienia dynamicznie rozwijajàcych si´, al-
ternatywnych tras na tych kierunkach komunikacyj-
nych. Sà to drogi przebiegajàce wzd∏u˝ zachodniego 
i wschodniego wybrze˝a Ba∏tyku, stanowiàce w wi´k-
szej cz´Êci trasy làdowe z krótkimi regularnymi po∏à-
czeniami promowymi lub mostowo-tunelowymi (Sztok-
holm-Malmö-Kopenhaga-Europa Zachodnia oraz Via
Finlandia i Via Baltica: Umea-Helsinki-Tallin-Ryga-Eu-
ropa Po∏udniowa). Aby skutecznie konkurowaç z nimi,
nale˝y nie tylko rozwijaç po∏àczenia promowe ale te˝
gruntownie zmodernizowaç powiàzania portów z obs∏u-

giwanym zapleczem làdowym (najwa˝niejszà inwesty-
cjà jest budowa autostrady A 1).

OOÊÊrrooddeekk oo zznnaacczzeenniiuu ppoonnaaddrreeggiioonnaallnnyymm

Gdaƒsk jest najwi´kszym oÊrodkiem gospodarczym 
w Polsce pó∏nocnej, ma du˝y wp∏yw na procesy go-
spodarcze na obszarze mi´dzy S∏upskiem, Starogar-
dem, Kwidzynem i Elblàgiem. Jako oÊrodek us∏ugowy
oddzia∏ywaniem swym przekracza granice wojewódz-
twa. Znaczenie ponadregionalne ma administracja pu-
bliczna, mi´dzynarodowa, ba∏tycka i ogólnokrajowa. 
W Gdaƒsku majà swojà siedzib´ ponadlokalne instytu-
cje finansów i ubezpieczeƒ, kultury i informacji, wyspe-
cjalizowane obiekty ochrony zdrowia, jednostki handlo-
wo-biznesowe (centrale firm, gie∏dy, targi, wyspecjali-
zowane hurtownie) oraz administracja koÊcielna.
Gdaƒsk wraz z Sopotem i Gdynià stanowi najwa˝niej-
szy oÊrodek uniwersytecki pó∏nocnej Polski oraz zna-
czàcy oÊrodek nauki i kultury. Rozwijajà si´ tutaj wy-
specjalizowane us∏ugi, charakterystyczne dla metropo-
lii ery cywilizacji informacyjnej. Gdaƒsk oddzia∏ywuje
cywilizacyjnie na ca∏à Polsk´ Pó∏nocnà.

UUwwaarruunnkkoowwaanniiaa rreeggiioonnaallnnee

Gdaƒsk jest stolicà województwa pomorskiego, a tak˝e
miastem centralnym tzw. gdaƒskiego regionu zurbani-
zowanego, uto˝samianego z dawnym (sprzed 1999 r.)
województwem gdaƒskim. 
Gdaƒsk, wraz ze swoim regionem, jest miejscem o nie-
przeci´tnych walorach turystycznych – wynikajàcych
zarówno z jego bogatej historii (Hanza, Wolne Miasto,
„SolidarnoÊç“) i zachowanej spuÊcizny kulturowej, jak 
i oferowanej bogatej palety atrakcji turystycznych:
Ogród Zoologiczny, Jarmark Âw. Dominika, Festiwal
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Piosenki w Sopocie, Festiwal Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. W pobli˝u Gdaƒska znajduje si´ zabytek
Êwiatowej rangi – zamek krzy˝acki w Malborku. Zna-
czenie ponadregionalne ma szereg rejonów turystycz-
nych znajdujàcych si´ w zasi´gu dwugodzinnej odle-
g∏oÊci od Gdaƒska: Pobrze˝e Ba∏tyku z Mierzejà Hel-
skà, Pobrze˝e WiÊlane z Mierzejà WiÊlanà, Pojezierze
Kaszubskie, Bory Tucholskie oraz atrakcyjne oÊrodki
turystyczne: Sopot, Gdynia, Krynica Morska, Hel, ¸eba. 
Znaczne obszary obj´te sà ochronà prawnà: S∏owiƒski
Park Narodowy, Park Narodowy Borów Tucholskich;
parki krajobrazowe: Nadmorski, Trójmiejski, Kaszubski,
Wdzydzki, Zaborski, Tucholski, Wdecki, Mierzeja Wi-
Êlana, Wzniesienie Elblàskie oraz obszary chronionego
krajobrazu. W samym Gdaƒsku i jego bezpoÊrednim
otoczeniu znajdujà si´ aktywne oÊrodki pielgrzymkowe
i ˝ycia religijnego: Âw. Wojciech, Matemblewo, meczet,
katedra greckokatolicka, Kalwaria Wejherowska, Swa-
rzewo, Pelplin, Sianowo. Miejsca te wzmacniajà rol´
Gdaƒska jako oÊrodka obs∏ugi ruchu turystycznego.

GGddaaƒƒsskkii OObbsszzaarr MMeettrrooppoolliittaallnnyy

Gdaƒsk jest g∏ównym miastem rozwijajàcego si´ subre-
gionalnego systemu osadniczego o cechach obszaru
metropolitalnego. Centrum obszaru, obejmujàcego ró˝-
norodne powiàzania funkcjonalno-przestrzenne, go-
spodarcze i demograficzno-spo∏eczne, jest Trójmiasto
oraz – szerzej – aglomeracja gdaƒska obejmujàca mia-
sta Gdaƒsk, Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdaƒski, Rumia,
Reda, Wejherowo, gminy wiejskie: Wejherowo, Luzino,
Kosakowo, Szemud, Przodkowo, Kolbudy, Pruszcz
Gdaƒski, Pszczó∏ki, Cedry Wielkie oraz gmin´ miejsko-
-wiejskà ˚ukowo. 
Studia przeprowadzone przez Uni´ Metropolii Polskich
okreÊlajà Gdaƒski Obszar Metropolitalny (GOM) wg
granic powiatów, w∏àczajàc obok trzech miast na pra-
wach powiatu (Gdaƒsk, Sopot, Gdynia) graniczàce z ni-
mi powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdaƒski (z sie-
dzibà w Pruszczu Gdaƒskim), tczewski i nowodworski.
GOM obejmie ∏àcznie 46 miast i gmin, zamieszka∏ych
obecnie przez ponad 1,3 mln mieszkaƒców. 
Kartogramy zawarte w aneksie 2 pokazujà wybrane
zjawiska demograficzne i gospodarcze Gdaƒska na tle
obszaru metropolitalnego. Tablica 1 przedstawia naj-
wa˝niejsze dane spo∏eczno-gospodarcze dotyczàce
Gdaƒska na tle Polski, województwa pomorskiego,
GOM, aglomeracji i Trójmiasta, a ryc. 2 ruch migracyj-
ny w województwie pomorskim.
W aglomeracji gdaƒskiej trwa proces suburbanizacji –
rozszerzanie si´ zabudowy na tereny gmin wiejskich:

Pruszcz, Kolbudy, ˚ukowo oraz dynamiczny rozwój
mniejszych miast, takich jak: Pruszcz Gdaƒski, ˚uko-
wo, Tczew. Nast´puje wzrost liczby mieszkaƒców gmin
aglomeracji, za wyjàtkiem Trójmiasta, które jako ca∏oÊç
ma zerowe saldo migracji. Ca∏y przyrost migracyjny
aglomeracji koncentruje si´ w pierÊcieniu gmin otacza-
jàcych Trójmiasto. To samo dotyczy obszaru GOM, któ-
ry poza aglomeracjà równie˝ ma zerowe saldo migracji.
Sytuacja Gdaƒska jest szczególnie niekorzystna, tak˝e
na tle Trójmiasta. 
PPrroocceessyy uurrbbaanniizzaaccyyjjnnee aagglloommeerraaccjjii ggddaaƒƒsskkiieejj ssttwwaarrzzaajjàà
nniieekkoorrzzyyssttnnee ddllaa dduu˝̋yycchh mmiiaasstt rreeggiioonnuu,, aa pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm GGddaaƒƒsskkaa,, zzjjaawwiisskkoo uucciieecczzkkii mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ddoo ssààssiiaadduujjààccyycchh ggmmiinn wwiieejjsskkiicchh.. Gminy te oferujà roz-
leg∏e obszary budowlane (na ogó∏ obs∏ugiwane przez
miejskie systemy infrastruktury technicznej) w atrakcyj-
nych Êrodowiskowo rejonach podmiejskich, a ceny nie-
ruchomoÊci sà ni˝sze ni˝ w Gdaƒsku. Podobna konku-
rencja pojawia si´ tak˝e na rynku nieruchomoÊci prze-
znaczonych na dzia∏alnoÊç gospodarczà, co skutkuje
przenoszeniem si´ podmiotów gospodarczych do gmin
oÊciennych. Istnieje obawa, ˝e w nadchodzàcych la-
tach w aglomeracji gdaƒskiej nastàpi dynamiczny roz-
wój przedmieÊç (suburbii) przy niewype∏nieniu struktur
mieszkaniowych Gdaƒska. 
Procesy migracyjne nak∏adajà si´ na i tak ju˝ bardzo
niekorzystnà struktur´ demograficznà Trójmiasta
(szybko starzejàce si´ i sfeminizowane spo∏eczeƒ-
stwo). Ârednioroczne tempo zmian liczby mieszkaƒców
Trójmiasta jako ca∏oÊci i Gdaƒska w ostatnich 10 latach
by∏o ujemne, gdy dla obszaru poza Trójmiastem dodat-
nie. Generatorem ruchów migracyjnych by∏a zdecydo-
wanie lepsza sytuacja na rynku pracy w aglomeracji
gdaƒskiej (tabl. 1) ni˝ w bardziej oddalonych od aglo-
meracji cz´Êciach województwa; poziom bezrobocia
by∏ tu ponad dwukrotnie ni˝szy ni˝ poza aglomeracjà 
i trzykrotnie ni˝szy ni˝ w obszarze poza GOM. Trójmia-
sto wraz z Gdaƒskiem wykazuje bowiem znacznie wy˝-
szà aktywnoÊç gospodarczà (mierzonà liczbà podmio-
tów gospodarczych); prawie dwukrotnie wy˝szà od
przeci´tnej wojewódzkiej i trzykrotnie od Êredniej krajo-
wej. Wzrastajàcà aktywnoÊç gospodarczà wykazujà
gminy aglomeracji gdaƒskiej poza Trójmiastem; dyna-
mika wzrostu liczby spó∏ek prawa handlowego i zak∏a-
dów osób fizycznych jest tu wy˝sza ni˝ w TrójmieÊcie
(tab. 1). Wychodzeniu aktywnoÊci gospodarczej poza
jego granice sprzyja zró˝nicowanie poziomu bezrobo-
cia w województwie, przy braku dost´pnej cenowo sub-
stancji mieszkaniowej w TrójmieÊcie. Aktywizacja go-
spodarcza obszarów peryferyjnych gdaƒskiej metropo-
lii (pó∏nocnego i po∏udniowego) ulegnie wzmocnieniu
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Tab. 1 Gdaƒsk na tle Polski, województwa pomorskiego, Gdaƒskiego Obszaru Metropolitalnego, aglomeracji gdaƒskiej i Trójmiasta

Wyszczególnienie Liczba ludnoÊci Ârednioroczne Ârednie M∏odoÊç Udzia∏ osób Wskaênik Bezrobotni Liczba spó∏ek Ârednia 
w tys. tempo zmian saldo migracji demograficzna1 w wieku feminizacji4 na 100 osób prawa powierzchnia  

rok 2000 w latach 90. w %2 na 10 tys. ludnoÊci3 poprodukcyjnym w wieku handlowego u˝ytkowa
w % produkcyjnym mieszkaƒ 

na osob´
na 10 tys. dynamika
ludnoÊci wzrostu 

1998-2000

Polska 38644,2 0,14 ok. -4 1,64 14,7 106 11,4 41 117,0 19,0

Województwo 2198,3 0,36 3 1,94 13,0 105 10,8 57 114,0 17,7

w tym
obszar poza 
Gdaƒskim 
Obszarem 
Metropolitalnym 871,0 ok. 0,38 -10 2,35 11,7 102 17,0 23 116,0 17,2
Gdaƒski Obszar 
Metropolitalny 1327,3 0,35 12 1,72 13,8 106 6,9 80 113,6 18,1

w tym
obszar poza 
aglomeracjà
gdaƒskà 337,2 1,46 0 2,59 11,1 101 13,9 23 120,0 16,7
aglomeracja 
gdaƒska 990,1 -0,04 17 1,49 14,7 108 5,3 99 113,2 18,7

w tym
obszar poza 
Trójmiastem 236,3 1,06 70 2,73 10,5 101 6,4 37 121,1 17,8
Trójmiasto 753,8 -0,12 0 1,24 16,1 110 4,9 118 112,4 20,3

w tym GGddaaƒƒsskk 445566,,66 --00,,1188 --1155 11,,2277 1155,,99 111111 55,,00 111199 111111,,88 1199,,11

11 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym  na osob´ w wieku poprodukcyjnym 33 Dane z lat 1998-2000, dla Polski z1998-1999
22 Obliczono na podstawie danych z okresu 1990-2000, dla GOM i obszaru poza GOM z lat 1989-2000 44 Liczba kobiet na 100 m´˝czyzn
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na skutek dzia∏alnoÊci Specjalnej Strefy Ekonomicznej
˚arnowiec-Tczew.
TTrrzzeebbaa rróówwnnoocczzeeÊÊnniiee ppooddkkrreeÊÊlliiçç,, ˝̋ee nniiee mmaa ˝̋aaddnnyycchh
mmeecchhaanniizzmmóóww kkoooorrddyynnuujjààccyycchh zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee
pprrzzeessttrrzzeennnnee aannii nnaa oobbsszzaarrzzee aagglloommeerraaccjjii,, aannii nnaa oobb--
sszzaarrzzee GGddaaƒƒsskkiieeggoo OObbsszzaarruu MMeettrrooppoolliittaallnneeggoo.. 

IInnffrraassttrruukkttuurraa ttrraannssppoorrttoowwaa

Podstawowymi elementami uk∏adu transportowego 
w regionie sà: dwa du˝e porty morskie w Gdaƒsku 
i Gdyni z systemem ba∏tyckich i Êwiatowych po∏àczeƒ
˝eglugowych (kontenerowych, promowych i ro-ro),
dwa magistralne po∏àczenia kolejowe – linia E 65
Gdaƒsk/Gdynia-Tczew-Malbork-Warszawa i dalej cen-
tralna magistrala kolejowa (CMK), linia nr 131 (CE 65)
Gdaƒsk/Gdynia-Tczew-Bydgoszcz -Âlàsk, mi´dzynaro-
dowa droga ko∏owa nr 1 (E 75) Gdaƒsk-Toruƒ-¸ódê-
-Cieszyn (granica paƒstwa), droga krajowa nr 7 (E 77)
Gdaƒsk-Elblàg-Warszawa-Kielce-Kraków-Chy˝ne
(granica paƒstwa), mi´dzynarodowy port lotniczy 
w Gdaƒsku R´biechowie oraz droga wodna dolnej Wi-
s∏y z uk∏adem po∏àczeƒ wodnych Êródlàdowych w rejo-
nie delty Wis∏y (obecnie wykorzystywane w bardzo
ograniczonym zakresie).
Dogodne po∏àczenie kolejowe z wschodnioeuropejskim
zapleczem portów Gdaƒsk – Gdynia zapewnia linia 
E 65 przez modernizowane po∏àczenia o przebiegu
wschód-zachód; w w´êle warszawskim z liniami
Warszawa-Miƒsk-Moskwa i Warszawa-Lublin-Kijów-
-Odessa, a tak˝e linià I∏awa-Olsztyn-Korsze-Skandawa
i linià Malbork-Elblàg-Braniewo-Kaliningrad. 
PPoo∏∏ààcczzeenniiee ssaammoocchhooddoowwee,, ∏∏ààcczzààccee ppoorrttyy zz cceennttrraallnnàà 
ii ppoo∏∏uuddnniioowwàà PPoollsskkàà ((oobbeeccnniiee EE 7755 mmaa ppaarraammeettrryy ddrrooggii
IIIIII kkllaassyy tteecchhnniicczznneejj,, nniieeddoossttoossoowwaannee ddoo wwyymmooggóóww
sszzyybbkkiieeggoo ii bbeezzppiieecczznneeggoo rruucchhuu)),, oobbjj´́ttee zzoossttaa∏∏oo pprroo--
ggrraammeemm bbuuddoowwyy aauuttoossttrraadd,, ∏∏ààcczzààccyycchh PPoollsskk´́ zz EEuurrooppàà
PPoo∏∏uuddnniioowwàà ii ZZaacchhooddnniiàà oorraazz nnaajjwwii´́kksszzee aagglloommeerraaccjjee
ww PPoollssccee jjaakkoo aauuttoossttrraaddaa AA 11 GGddaaƒƒsskk--TToorruuƒƒ--¸̧óóddêê--CCzz´́--
ssttoocchhoowwaa--KKaattoowwiiccee--GGoorrzzyyccee.. AAuuttoossttrraaddaa AA 11,, bb´́ddààccaa
cczz´́ÊÊcciiàà TTrraannsseeuurrooppeejjsskkiieejj AAuuttoossttrraaddyy PPóó∏∏nnoocc--PPoo∏∏uuddnniiee,,
oottwwiieerraa kkoorryyttaarrzz llààddoowwoo--mmoorrsskkii pprrzzeezz ppoorrttyy GGddaaƒƒsskk --
GGddyynniiaa ddllaa rroozzwwoojjuu pprrzzeewwoozzóóww pprroommoowwyycchh,, rroo--rroo** 
ii kkoonntteenneerroowwyycchh ww rreellaaccjjii kkrraajjee sskkaannddyynnaawwsskkiiee--PPoollsskkaa--
--kkrraajjee EEuurrooppyy ÂÂrrooddkkoowweejj,, kkrraajjee bbaa∏∏kkaaƒƒsskkiiee,, BBlliisskkii
WWsscchhóódd.. PPoo∏∏ààcczzeenniiee ddrrooggoowwee wwsscchhóódd--zzaacchhóódd ttoo ttzzww..
VViiaa HHaannsseeaattiiccaa,, nnaa ooddcciinnkkuu ppoollsskkiimm ddrrooggaa eekksspprreessoowwaa
nnrr 66..
Po∏o˝enie Gdaƒska w miejscu przeci´cia si´ korytarzy
transportowych stanowiàcych rozszerzenie Transeuro-
pejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej TINA na

kierunkach pó∏noc-po∏udnie, relacji Skandynawia -
Gdaƒsk - ¸ódê - po∏udnie Europy (Korytarz VI) 
i wschód - zachód, relacji Europa Zachodnia – Szczecin
– Gdaƒsk - Kaliningrad - Ryga (Korytarz I A) mo˝e byç
jego wielkà szansà na zaistnienie jako wa˝nego w´z∏a
transportowego w zintegrowanej Europie, w szczegól-
noÊci w Europejskim Regionie Ba∏tyckim. 
Rozwój transportu lotniczego uwarunkowany jest
odejÊciem od obecnej ochronnej polityki stosowanej
wzgl´dem przewoênika narodowego (LOT), opartej na
rozwijaniu po∏àczeƒ mi´dzynarodowych z portu lotni-
czego Warszawa-Ok´cie. Mo˝na zak∏adaç dynamiczny
rozwój ruchu lotniczego z portu R´biechowo, który mo-
˝e obs∏u˝yç 4 mln pasa˝erów rocznie.
Uaktywnienie Êródlàdowych dróg wodnych w relacji
wschód-zachód z Niemcami oraz Elblàgiem i Kalinin-
gradem, a tak˝e linii dolnej Wis∏y wymaga kapita∏o-
ch∏onnej modernizacji i przekonania Êrodowisk ekolo-
gicznych. Droga wodna Wis∏y nie zosta∏a uwzgl´dniona
w programie rozwoju infrastruktury transportowej kraju
do 2015 r. i nale˝y uznaç, ˝e droga ta nie powstanie 
w rozpatrywanym horyzoncie czasowym.
Na transport rurociàgowy sk∏ada si´ gazociàg wysokie-
go ciÊnienia o Êrednicy 400 mm z W∏oc∏awka (w trakcie
realizacji o Êrednicy 500 mm) wraz ze zbiornikami sol-
nymi W∏oc∏awek-D´bogórze oraz ropociàg P∏ock-Ra-
fineria Gdaƒska-Port Pó∏nocny w Gdaƒsku. Podsta-
wowym elementem systemu elektroenergetycznego
jest tzw. szyna pó∏nocna, linia elektroenergetyczna
WN-400 kV, ∏àczàca Dolnà Odr´-Dunowo-˚arnowiec-
Gdaƒsk B∏onia-Olsztyn.

2. Demografia i zatrudnienie

SSyyttuuaaccjjaa ddeemmooggrraaffiicczznnaa

Wed∏ug Urz´du Statystycznego na prze∏omie lat
2000/2001 w Gdaƒsku zamieszkiwa∏o 456,6 tys.
osób: 216,4 tys. m´˝czyzn i 240,2 tys. kobiet. Do koƒ-
ca lat osiemdziesiàtych liczba mieszkaƒców Gdaƒska
wzrasta∏a z malejàcà dynamikà (ryc. 3): w latach pi´ç-
dziesiàtych Êrednioroczne tempo wzrostu wynosi∏o
prawie 4%, w latach osiemdziesiàtych ju˝ nieca∏e
0,5%, a w latach dziewi´çdziesiàtych odnotowano
spadek Êrednio o 0,2% rocznie. Przyczynami odwró-
cenia tendencji wzrostowej by∏y: obni˝anie si´ przyro-
stu naturalnego i ujemne saldo migracji. Spadek przy-
rostu naturalnego spowodowa∏a malejàca liczba uro-
dzeƒ (tab. 2) wynikajàca z obni˝ajàcej si´ p∏odnoÊci
kobiet (ryc. 4) i zmian w strukturze wieku kobiet w wie-
ku rozrodczym.

* Ro-ro – technologia prze∏adunków portowych polegajàca wprowadzaniu na statek ∏adunku na samochodach bez u˝ycia portowych urzàdzeƒ 
prze∏adunkowych.
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Ryc. 2 Ruch migracyjny w województwie pomorskim
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OOdd kkooƒƒccaa llaatt oossiieemmddzziieessiiààttyycchh uuttrrzzyymmuujjee ssii´́ tteennddeennccjjaa
ssppaaddkkoowwaa ww nnaapp∏∏yywwiiee mmiiggrraaccyyjjnnyymm ((ttaabb.. 33)).. NNiiee oobbnnii˝̋aa∏∏
ssii´́ nnaattoommiiaasstt ww ttyymm ookkrreessiiee ooddpp∏∏yyww lluuddnnooÊÊccii.. 
W rezultacie saldo migracji z dodatniego zmieni∏o si´
na ujemne (przewaga odp∏ywu). Ujemne saldo migracji
utrzymuje si´ od 1995 r. 
Wg prognozy biologicznej (konstrukcja sztuczna za-
k∏adajàca zerowe saldo migracji) nastàpi∏by spadek
liczby mieszkaƒców do 404 tys. w 2025 r., natomiast
prognoza pomigracyjna, zak∏adajàca utrzymanie

ujemnego salda migracji na poziomie ostatnich lat 
(-500 osób rocznie), zapowiada 394 tys. mieszkaƒców
w 2025 r.

RRyynneekk pprraaccyy

Liczb´ miejsc pracy, ∏àcznie z nieobj´tymi sprawoz-
dawczoÊcià statystycznà, szacuje si´ w Gdaƒsku na
ok. 230 tys., z tego 152,6 tys. to miejsca pracy w us∏u-
gach (66%). 
Najwi´ksza liczba miejsc pracy znajduje si´ w Âród-
mieÊciu (ok. 83 tys.) i we Wrzeszczu (ok. 62 tys.) (tab. 4
i aneks nr 9B). Ma to zwiàzek z koncentracjà podmiotów
gospodarczych – ponad 135 podmiotów na 1000 lud-
noÊci. Zarówno Wrzeszcz jak i Oliwa charakteryzujà si´
ponadprzeci´tnym udzia∏em us∏ug (Wrzeszcz – 76,4%,
Oliwa – 69%). Wi´ksza koncentracja produkcyjnych
miejsc pracy to dzielnica Port. Równie˝ miejsca pracy 
w dzielnicy Zachód majà g∏ównie charakter produkcyjny.
Liczb´ aktywnych zawodowo gdaƒszczan szacuje si´
na ok. 200-210 tys. osób. Liczba aktywnych zawodowo

IUwarunkowania
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Ryc. 3 Liczba mieszkaƒców Gdaƒska w tys. osób lata 1950-2000
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Tab. 2 Ruch naturalny w Gdaƒsku

Rok Liczba urodzeƒ Liczba zgonów Przyrost naturalny Liczba urodzeƒ Liczba zgonów Przyrost 
naturalny

na 1000 mieszkaƒców

1970 4883 1890 2993 13,4 5,2 8,2

1980 7907 3420 4487 17,4 7,5 9,9

1990 5125 4415 710 11,4 9,8 1,6

2000 3397 4365 -568 8,4 9,7 -1,3

Tab. 2 Ruch naturalny w Gdaƒsku

Tab. 3 Gdaƒsk - ruch migracyjny 

Rok Nap∏yw Odp∏yw Saldo

1970 6776 3976 2800
1975 14 557 5059 9498
1980 11 077 8109 2968
1995 4430 4714 -284
2000 3804 4485 -681

Tab. 3 Gdaƒsk - ruch migracyjny 
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obejmuje tak˝e zarejestrowane osoby bezrobotne, któ-
rych jest ok. 15 tys.
Poszczególne dzielnice Gdaƒska ró˝nià si´ wskaênikiem
aktywizacji zawodowej, wynika to z odmiennych struktur
wieku w dzielnicach. Zdecydowana wi´kszoÊç (ponad
90%) gdaƒszczan pracuje na terenie miasta; szacuje si´,
˝e wyjazdy poza miasto dotyczà oko∏o 15 tys. osób. 
Ocenia si´, ˝e w mieÊcie pracuje ok. 40 tys. osób nie-
zameldowanych w Gdaƒsku, zajmujàc ponad 15%
miejsc pracy. Prawdopodobnie tylko po∏owa z nich do-

je˝d˝a codziennie do pracy. Pozosta∏e osoby zamiesz-
kujà w Gdaƒsku i wyje˝d˝ajà do miejsc sta∏ego za-
mieszkania tylko w dni wolne od pracy lub jeszcze rza-
dziej (ryc. 5).

3. Uwarunkowania przyrodnicze

ÂÂrrooddoowwiisskkoo pprrzzyyrrooddnniicczzee

Gdaƒsk po∏o˝ony jest w obr´bie czterech silnie zró˝ni-
cowanych jednostek fizyczno-geograficznych (˚u∏awy
WiÊlane, Pobrze˝e Kaszubskie, Mierzeja WiÊlana i Po-
jezierze Kaszubskie), co powoduje du˝e zró˝nicowanie
przestrzenne warunków Êrodowiska przyrodniczego na
jego terenie. Na ukszta∏towanie terenu, uk∏ad hydrogra-
ficzny i parametry klimatyczne wp∏ywa ponadto po∏o˝e-
nie Gdaƒska w strefie nadmorskiej charakteryzujàcej si´
specyficznym oddzia∏ywaniem morza na Êrodowisko
przyrodnicze làdu. Aktualny stan Êrodowiska jest te˝ 
w znacznym stopniu efektem tysiàcletniej historii nawar-
stwiania si´ skutków gospodarowania cz∏owieka, pro-
wadzàcych do powstania tzw. wtórnej struktury Êrodowi-
ska.
Choç obszar Gdaƒska charakteryzuje si´ znacznym
zró˝nicowaniem morfogenetycznym, to w powszech-
nym odbiorze dzieli si´ go na tzw. dolny taras (Platfor-
m´ Oliwsko-Wrzeszczaƒskà oraz fragmenty ˚u∏aw Wi-
Êlanych i Mierzei WiÊlanej) i górny taras (wierzchowina
Wysoczyzny Gdaƒskiej), rozdzielone silnie rozcz∏onko-
wanà strefà kraw´dziowà Wysoczyzny, gdzie ró˝nice
wysokoÊci wzgl´dnych dochodzà do 100 m. Budowa
geologiczna tych jednostek powoduje, ˝e na obszarze
miasta wyst´pujà tereny o ograniczonej przydatnoÊci

I Uwarunkowania
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Ryc. 4 Czàstkowe wspó∏czynniki p∏odnoÊci mieszkanek Gdaƒska w latach 1985, 1990, 1995, 1999
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ok. 20 tys.
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Ryc. 5 Rynek pracy – stan rok 2000
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Obszar Powierzchnia LudnoÊç zameldowana Liczba Powierzchnia (stan istniejàcy) w ha G´stoÊç zaludnienia
na sta∏e miejsc pracy na terenach

[ha] zainwestowanych
tereny zainwestowania miejskiego tereny [os/ha]

stan istniejàcy [tys.] inwesty-
stan wype∏nienia struktur [tys.] w tym tereny cyjne stan istniejàcy

ogó∏em do rehabilitacji stan wype∏n. struk.

i przekszta∏ceƒ

GGDDAA¡¡SSKK 2266555522 444466,,11 223300,,66 99009988 11227711 44555522 4499,,00
444455,,55 227700,,44 3322,,66

ÂRÓDMIEÂCIE 3270 85,8 83,3 1221 334 38 70,3
72,4 84,8 57,5

WRZESZCZ 2614 146,7  61,9 1690 373 177 86,8
108,4 64,5 58,1

OLIWA 3511 96,4 32,3 1754 60 82 55,0
71,5 33,5 38,9

PO¸UDNIE 3968 53,2 8,9 913 220 1500 58,3
134,8 17,3 55,9

ZACHÓD 4410 19,0 8,1 920 107 2140 20,7
31,6 21,0 10,3

PORT 8779 44,9 36,1 2600 264 615 17,3
26,8 49,2 8,3

Tab. 4 Podstawowe dane o dzielnicach Gdaƒska 
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dla budownictwa oraz trudne dla wykonawstwa prac in-
˝ynierskich: grunty s∏abonoÊne, obszary o wysokim po-
ziomie wód gruntowych (w tym gro˝àce osiadaniem) 
i zagro˝one powodziami, obszary o du˝ych spadkach
(cz´Êç z aktualnie czynnymi procesami geodynamicz-
nymi).
Górny taras stanowi stref´ wododzia∏owà, z której wo-
dy sà odprowadzane bezpoÊrednio do Zatoki Gdaƒ-
skiej (zlewnia Potoku Oliwskiego i rowu Ko∏obrzeska),
bàdê przez Martwà Wis∏´ – zachodnie, deltowe rami´
Wis∏y. Jej dop∏ywami sà: potok Strzy˝a i Mot∏awa. Do
Mot∏awy uchodzà: wybudowany w XIV w. sztuczny
Kana∏ Raduni (odbierajàcy wody potoków w po∏udnio-
wej cz´Êci Gdaƒska) oraz Czarna ¸acha i Radunia,
której dop∏yw Strzelenka jest odbiornikiem wód sp∏y-
wajàcych z wysoczyzny w kierunku zachodnim. ˚u∏a-
wy pokryte sà g´stà siecià kana∏ów i rowów odwad-
niajàcych, funkcjonujàcych w granicach poszczegól-
nych polderów. W granicach miasta znajdujà si´ te˝
jeziora: Jasieƒ i Pusty Staw oraz cz´Êci jezior: Osow-
skiego i Wysockiego. W zwiàzku z post´pujàcà zabu-
dowà terenów na Wysoczyênie cieki przep∏ywajàce
przez Trójmiejski Park Krajobrazowy sà wykorzysty-
wane jako odbiorniki zwi´kszonego sp∏ywu wód opa-
dowych, co powoduje zarówno straty materialne  (nie-
kontrolowana erozja i zalewanie lasu), jak i przyrodni-
cze (naruszanie uk∏adów naturalnych i bioró˝norod-
noÊci gatunków zwiàzanych z czystà i ch∏odnà wodà
potoków). 
Na terenie miasta brak wa˝nych zasobów surowców
mineralnych. Wyst´pujà tu jedynie i∏y (udokumentowa-
ne z∏o˝e Bysewo) i piaski oraz z∏o˝a bursztynu. Niele-
galna eksploatacja tych ostatnich jest przyczynà po-
wa˝nych szkód Êrodowiskowych na obszarze mierzejo-
wym.
DDoo nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyycchh zzaassoobbóóww pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh mmiiaassttaa
nnaallee˝̋yy dduu˝̋aa ppoowwiieerrzzcchhnniiaa zziieelleennii ((113300,,55 mm22//mmiieesszzkkaaƒƒ--
ccaa)),, zz cczzeeggoo 7755%% zzaajjmmuujjàà llaassyy ((9988,,55 mm22//mmiieesszzkkaaƒƒccaa)),, 
aa ookk.. 2255 %%:: ppaarrkkii ssppaacceerroowwoo--wwyyppoocczzyynnkkoowwee,, ooggrróóddkkii
ddzziiaa∏∏kkoowwee,, zziieelleeƒƒ uulliicczznnaa,, zziieelleeƒƒ wweewwnnààttrrzzoossiieeddlloowwaa 
ii oobbiieekkttyy ssppoorrttoowwee ((3322 mm22//mmiieesszzkkaaƒƒccaa)). Lasy zgrupowa-
ne sà w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci miasta oraz w pa-
sie nadmorskim. Tereny lasów i zieleni zajmujà 
w Gdaƒsku ∏àcznie 18% powierzchni ca∏kowitej miasta 
i nie tworzà ciàg∏ego systemu przestrzennego. Niedo-
stateczne jest zw∏aszcza powiàzanie terenów na wyso-
czyênie z pasmem nadmorskim, wyjàtkiem jest ciàg
Potoku Oliwskiego.
Miejska zieleƒ publiczna – jako sztucznie wprowadzo-
ny element Êrodowiska przyrodniczego – jest bardzo
podatna na wszelkiego rodzaju przekszta∏cenia. Jej

niewielka powierzchnia i rozmieszczenie na obszarze
miasta powodujà zbyt intensywne wykorzystywanie
terenów ∏atwo dost´pnych i prowadzà do ich degrada-
cji oraz wzrostu kosztów utrzymania. Urzàdzenie zie-
leni w strefie uj´ç wody pitnej Czarny Dwór i Zaspa,
wzd∏u˝ Strzy˝y we Wrzeszczu Dolnym oraz w strefie
nadmorskiej – park Jana Paw∏a II, park przy ul. Lesz-
czyƒskich wymaga jeszcze wielu lat pracy. Prowadzi
si´ te˝ zalesienia p∏azowin leÊnych w pasie lasów
nadmorskich oraz prace rewaloryzacyjne w rejonie
Op∏ywu Mot∏awy i w parku Królewskiej Doliny. Zieleƒ
miejska jest uzupe∏niona przez zbiorowiska naturalne
towarzyszàce rozbudowanemu uk∏adowi wód po-
wierzchniowych, zw∏aszcza w rejonie ˚u∏aw. Zieleƒ  –
oprócz funkcji ekologicznej, rekreacyjnej i estetycznej
dla mieszkaƒców miasta jest bardzo istotnym czynni-
kiem, który decyduje o turystycznej atrakcyjnoÊci
Gdaƒska.
Bogate ukszta∏towanie powierzchni terenu Wysoczyzny
Gdaƒskiej oraz specyficzne warunki przyrodnicze ob-
szarów wydmowych pasa nadmorskiego sprzyjajà
znacznemu zró˝nicowaniu siedlisk i roÊlinnoÊci. PPoo--
wwiieerrzzcchhnniiaa tteerreennóóww oo sszzcczzeeggóóllnnyycchh wwaalloorraacchh pprrzzyyrrooddnnii--
cczzyycchh ((cchhrroonniioonnyycchh UUssttaawwàà oo oocchhrroonniiee pprrzzyyrrooddyy)) wwyynnoo--
ssii ookk.. 66000044 hhaa ((ww ttyymm ookk.. 44550000 hhaa llaassóóww)).. WW ggrraanniiccaacchh
mmiiaassttaa wwyysstt´́ppuujjàà lliicczznnee,, sszzcczzeeggóóllnnee ffoorrmmyy oocchhrroonnyy
pprrzzyyrrooddyy:: ffrraaggmmeenntt TTrróójjmmiieejjsskkiieeggoo PPaarrkkuu KKrraajjoobbrraazzoowwee--
ggoo zz oottuulliinnàà,, 33 oobbsszzaarryy cchhrroonniioonneeggoo kkrraajjoobbrraazzuu ((ww ttyymm 
22 cczz´́ÊÊcciioowwoo ppoozzaa ggrraanniiccaammii mmiiaassttaa)),, 33 rreezzeerrwwaattyy pprrzzyy--
rrooddyy,, 22 uu˝̋yyttkkii eekkoollooggiicczznnee,, 22 zzeessppoo∏∏yy pprrzzyyrrooddnniicczzoo--kkrraa--
jjoobbrraazzoowwee,, 114466 ppoommnniikkóóww pprrzzyyrrooddyy.. Pe∏ny wykaz ob-
szarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych
zawiera aneks nr 2.

RRoollnniicczzaa pprrzzeessttrrzzeeƒƒ pprroodduukkccyyjjnnaa

Ponad 34% powierzchni miasta (8959 ha) zajmujà
u˝ytki rolne, z czego prawie 80% stanowià grunty orne.
Wyst´pujà one w 3 wi´kszych kompleksach:
● w obr´bie ˚u∏aw WiÊlanych – gleby bardzo wysokiej
jakoÊci (przewaga kompleksu pszennego bardzo do-
brego i dobrego), 
● na wierzchowinie wysoczyzny morenowej, na po∏u-
dnie od terenów zainwestowanych – gleby dobrej ja-
koÊci (przewaga kompleksu ˝ytniego bardzo dobrego 
i dobrego),
● na wierzchowinie wysoczyzny morenowej, w kierun-
ku zachodnim i po∏udniowo-zachodnim od terenów za-
inwestowanych – gleby s∏abej i umiarkowanej jakoÊci
(g∏ównie kompleks ˝ytni s∏aby, sporadycznie kompleks
˝ytni dobry).
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Poza wy˝ej wymienionymi trzema kompleksami grunty
orne wyst´pujà (w mniejszych fragmentach) w pozosta-
∏ych, s∏abiej zainwestowanych cz´Êciach miasta. Sà to
tereny b´dàce w wi´kszoÊci rezerwà pod funkcje miej-
skie, jest jednak wiele gruntów rolnych o dobrych kla-
sach, których funkcja nie mo˝e ulec zmianie. Grunty te,
zlokalizowane w rejonie ˚u∏aw, sà bazà specjalistycz-
nej produkcji rolnej, przede wszystkim warzywniczej.

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiee ÊÊrrooddoowwiisskkaa

W granicach miasta wyst´pujà obszary charakteryzujà-
ce si´ niezadowalajàcym stanem czystoÊci powietrza
atmosferycznego, jakoÊci wód powierzchniowych, po-
ziomu ha∏asu, przejawami degradacji powierzchni zie-
mi oraz zanieczyszczenia gleb. JakoÊç wód powierzch-
niowych na terenie miasta jest zró˝nicowana. Ocenie
jakoÊci wód powierzchniowych s∏u˝y prowadzony od
1992 r. monitoring, którym obj´to wody przybrze˝ne
Zatoki Gdaƒskiej oraz rzeki, potoki, jeziora i kolektory
deszczowe. Morskie wody przybrze˝ne spe∏niajà wa-
runki sanitarne umo˝liwiajàce korzystanie z kàpieli 
w Zatoce na odcinku od Sopotu do Stogów w∏àcznie 
(z wy∏àczeniem ujÊç Potoku Oliwskiego i kolektora Ko-
∏obrzeska) oraz na Wyspie Sobieszewskiej na odcinku
500 m po obu stronach wejÊcia na pla˝´. Dzi´ki zmo-
dernizowaniu oczyszczalni „Wschód“ polegajàcej na
uruchomieniu cz´Êci biologicznej nastàpi∏a wyraêna
poprawa jakoÊci wód w rejonie Wyspy Sobieszewskiej,
szczególnie na jej wschodnim kraƒcu, co pozwala na
powi´kszenie zasi´gu kàpielisk w mieÊcie. Dalsza po-
prawa czystoÊci wód przybrze˝nych nastàpi po plano-
wanym oddaniu do u˝ytku wyprowadzonego w g∏àb za-
toki kolektora sanitarnego. JakoÊç wód w jeziorze Ja-
sieƒ nie budzi zastrze˝eƒ, natomiast w jeziorach Wy-
sockim i Osowskim oraz Pustym Stawie jest niezado-
walajàca. 
Zanieczyszczenie bakteriologiczne cieków jest ciàgle
nadmierne. Do najbardziej zanieczyszczonych cieków
nale˝à: Potok Siedlicki, kolektor Ko∏obrzeska, Kana∏
Raduni i Strzy˝a. Sytuacja ta utrzymuje si´ od lat i mi-
mo sukcesywnego kanalizowania dzielnic (eliminowa-
nia nieszczelnych zbiorników na Êcieki) oraz poprawy
jakoÊci utrzymania czystoÊci w mieÊcie nie widaç rady-
kalnej poprawy (szczególnie na odcinkach, na których
cieki te sà odbiornikami wód opadowych). Do cieków, 
w których poziom ska˝enia bakteriologicznego jest naj-
ni˝szy, nale˝à: Mot∏awa, Potok Oruƒski, Potok Ryna-
rzewski i Potok Oliwski.
Zanieczyszczenia fizykochemiczne sà mniejsze ni˝
ska˝enia biologiczne. Do najbardziej zanieczyszczo-

nych cieków nale˝y Rozwójka, a przyczynà tego jest
odbieranie przez nià cz´Êci Êcieków odprowadzanych 
z oczyszczalni Rafinerii Gdaƒskiej. Najmniej zanie-
czyszczeƒ tego typu zanotowano w ciekach: Radunia,
Potok Rynarzewski i Czarna ¸acha.
Dzi´ki restrukturyzacji przemys∏u oraz dzia∏aniom
zmierzajàcym do ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ,
a tak˝e zwi´kszeniu powierzchni terenów zielonych 
z ka˝dym rokiem maleje emisja zanieczyszczeƒ z tere-
nu miasta. Dotyczy to g∏ównie zanieczyszczeƒ energe-
tycznych, do czego przyczyni∏a si´ zmiana sposobu
ogrzewania oraz pod∏àczenia kot∏owni lokalnych do
êróde∏ centralnych. W zwiàzku ze wzrostem motoryza-
cji nastàpi∏ jednak wyraêny wzrost st´˝eƒ dwutlenku
azotu oraz bardzo groênych dla zdrowia substancji
smo∏owych i benzo/alfa/pirenu.
Ârednioroczne normy zanieczyszczeƒ powietrza by∏y 
w 1999 r. dotrzymane na ca∏ym obszarze Gdaƒska.
Przekroczenia (tylko dla py∏u zawieszonego) norm
Êredniodobowych wyst´powa∏y w Nowym Porcie i Dol-
nym Wrzeszczu, przekroczenia wartoÊci chwilowych –
we wszystkich stacjach pomiarowych z wyjàtkiem Âród-
mieÊcia. Najgorsza sytuacja w zakresie zanieczyszcze-
nia powietrza wyst´puje w rejonie Nowego Portu, gdzie
tak˝e wartoÊci nieprzekraczajàce dopuszczalnych
norm sà wy˝sze ni˝ na pozosta∏ych terenach miasta.
Wykaz stref ochronnych wokó∏ obiektów ucià˝liwych
zawiera aneks nr 3. 
Pasmowy uk∏ad komunikacyjny miasta, w którym g∏ów-
ne powiàzania kolejowe i drogowe przebiegajà równole-
gle do siebie przez Oruni´, ÂródmieÊcie, Wrzeszcz i Oli-
w´ oraz charakterystyczny dla tych terenów przekrój
ulic, przyczynia si´ do bardzo wysokiego nat´˝enia ha-
∏asu. Najbardziej nara˝one na ucià˝liwoÊci sà tereny 
w bliskim sàsiedztwie krzy˝ujàcych si´ ciàgów ulicznych
o najwi´kszym nat´˝eniu ruchu samochodów osobo-
wych i du˝ym ruchu ci´˝arowym, w obr´bie których
przebiegajà linie komunikacji miejskiej (w tym tramwajo-
we). Za tereny o charakterze wielkoprzestrzennym, za-
gro˝one ponadnormatywnymi poziomami ha∏asu nale˝y
uwa˝aç: centrum Oliwy (rejon al. Grunwaldzkiej, ul. Po-
morskiej i ul. Piastowskiej), centrum Przymorza (skrzy-
˝owanie ul. Ko∏obrzeskiej z ul. Ch∏opskà i al. Rzeczypo-
spolitej), centrum Wrzeszcza (wzd∏u˝ al. Grunwaldzkiej
od skrzy˝owania z ul. S∏owackiego do skrzy˝owania 
z ul. Miszewskiego), w´ze∏ Kliniczna, obrze˝e G∏ówne-
go Miasta (od skrzy˝owania B∏´dnik-Podwale Grodzkie-
-Wa∏y Piastowskie do skrzy˝owania ul. Okopowej i Pod-
wala Przedmiejskiego). Na najwa˝niejszych ciàgach ko-
munikacyjnych: al. Zwyci´stwa, al. Grunwaldzkiej, 
al. Rzeczypospolitej, ul. Ch∏opskiej, ul. Ko∏obrzeskiej, 
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ul. Jana z Kolna oraz na poczàtku al. Hallera wielkoÊç
nat´˝enia ha∏asu mieÊci si´ w przedziale 76-80 dB. Ta-
kie samo nat´˝enie ha∏asu wyst´puje na trasach wylo-
towych: ul. D∏ugie Ogrody i Kartuskiej, Trakcie Êw. Woj-
ciecha, ul. Elblàskiej oraz trasie w kierunku Gdyni. Na
pozosta∏ych g∏ównych ciàgach komunikacyjnych Gdaƒ-
ska nat´˝enie ha∏asu jest ni˝sze lecz przekracza 70 dB.
Mniejsze znaczenie ma ha∏as generowany przez lotni-
sko w R´biechowie. 
Cz´Êciowym rozwiàzaniem problemu ha∏asu b´dzie
wybudowanie tras obwodowych dla ruchu miejskiego 
i zamiejskiego (np. Trasa W-Z, Droga Zielona, Trasa
Sucharskiego). Przeniesie to jednak ucià˝liwoÊç ha∏asu
w inne miejsca (drogi g∏ówne i zbiorcze b´dà nadal êró-
d∏em jego emisji), powa˝nie ograniczajàc sposoby za-
gospodarowania terenów po∏o˝onych wzd∏u˝ tych tras
lub podwy˝szajàc koszty tego zagospodarowania. 
Specyficznym problemem jest zagro˝enie ˝ycia i zdro-
wia mieszkaƒców miasta oraz jakoÊci Êrodowiska przy-
rodniczego na skutek awarii urzàdzeƒ zawierajàcych
substancje toksyczne lub kolizji Êrodków transportu
przewo˝àcych materia∏y niebezpieczne. Lokalizacja
tych urzàdzeƒ na terenie miasta (ÂródmieÊcie,
Wrzeszcz, Nowy Port) oraz fakt, ˝e wi´kszoÊç materia-
∏ów niebezpiecznych przewo˝ona jest przez centrum 
i osiedla mieszkaniowe, nara˝a na niebezpieczeƒstwo
mieszkaƒców tych terenów. 
Wzajemne oddzia∏ywania elementów i procesów Êrodo-
wiska przyrodniczego w mieÊcie i na terenach otaczajà-
cych nie sà silne. Wyjàtkiem jest system hydrograficzny
przenoszàcy ∏atwo i szybko wszelkie zagro˝enia z tere-
nów po∏o˝onych w bezpoÊrednim sàsiedztwie i z g∏´bi
kraju. Generalny brak przekroczeƒ norm zanieczysz-
czeƒ powietrza na terenie miasta oznacza, ˝e nie od-
dzia∏ywujà one negatywnie na otaczajàce obszary. Lasy
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stanowià barier´
dla ekspansji zainwestowania miejskiego. Od strony po-
∏udniowo-zachodniej nie ma naturalnej bariery dla ∏à-
czenia si´ zainwestowania miejskiego z gwa∏townie roz-
wijajàcymi si´ strukturami podmiejskimi w gminach sà-
siadujàcych.

ÂÂrrooddoowwiisskkoowwee wwaarruunnkkii zzaammiieesszzkkiiwwaanniiaa

Mimo, ˝e stopieƒ zainwestowania miejskiego jest wyso-
ki – elementy i mechanizmy Êrodowiska przyrodniczego
nie przestajà oddzia∏ywaç na sk∏adniki tego zainwesto-
wania, podlegajàc równoczeÊnie ró˝norodnym proce-
som degradacji. Ârodowiskowe warunki zamieszkiwania
sà istotnym sk∏adnikiem jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców mia-
sta. Kompleksowa ocena Êrodowiskowych warunków ̋ y-

cia, w której wzi´to pod uwag´: stan zanieczyszczenia
atmosfery, warunki akustyczne, zanieczyszczenie wód
powierzchniowych, w tym morskich, wyst´powanie
obiektów szczególnie ucià˝liwych dla Êrodowiska, w tym
g∏ównych ciàgów komunikacyjnych, charakter oraz do-
st´pnoÊç terenów zielonych i rekreacyjnych – zarówno
naturalnych, jak i sztucznie ukszta∏towanych – wykaza∏a,
˝e sà one nnaajjggoorrsszzee ww cceennttrraallnneejj cczz´́ÊÊccii oobbsszzaarruu mmiiaassttaa
((PPrrzzeerróóbbkkaa,, MM∏∏yynniisskkaa--LLeettnniiccaa,, NNoowwyy PPoorrtt,, aa ttaakk˝̋ee ÂÂrróódd--
mmiieeÊÊcciiee,, WWrrzzeesszzcczz DDoollnnyy,, OOrruunniiaa,, OOllsszzyynnkkaa ii SSttooggii)).. 
WW iinnnnyycchh ddzziieellnniiccaacchh mmiiaassttaa nniisskkaa oocceennaa wwaarruunnkkóóww ˝̋yy--
cciiaa wwyysstt´́ppuujjee ssppoorraaddyycczznniiee ((wweewwnnààttrrzz tteerreennóóww oo pprrzzee--
wwaa˝̋aajjààcceejj ffuunnkkccjjii pprrzzeemmyyss∏∏oowweejj ii kkoommuunniikkaaccyyjjnneejj)).. NNaajj--
lleeppsszzyymmii wwaarruunnkkaammii ˝̋yycciiaa ddllaa mmiieesszzkkaaƒƒccóóww ooddzznnaacczzaajjàà
ssii´́ ppóó∏∏nnooccnnee rreejjoonnyy mmiiaassttaa ((OOlliiwwaa,, OOssoowwaa,, BBaarrnniieewwiiccee))
oorraazz BBrr´́ttoowwoo,, PPiieecckkii,, ¸̧oossttoowwiiccee ii WWyyssppaa SSoobbiieesszzeewwsskkaa..
Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy pasa
nadmorskiego stanowià wa˝ny teren penetracji rekre-
acyjnej mieszkaƒców.

4. Zasoby dziedzictwa kulturowego

RRyyss hhiissttoorryycczznnyy

Dzisiejszy kszta∏t przestrzenny Gdaƒska jest wynikiem
bardzo d∏ugiego procesu rozwojowego, trwajàcego po-
nad tysiàc lat. By∏ on warunkowany mo˝liwoÊciami
technicznymi, ekonomicznymi, spo∏ecznymi i kulturo-
wymi ludnoÊci zamieszkujàcej ten obszar, a tak˝e ko-
rzystnym po∏o˝eniem geograficznym u ujÊcia Wis∏y. 
W XVIII, XIX i XX w. du˝e znaczenie mia∏y te˝ decyzje
polityczne i administracyjne. 
W pierwszym okresie rozwój miasta by∏ w g∏ównej mie-
rze uwarunkowany ograniczeniami przyrodniczymi; naj-
wczeÊniejsze osadnictwo by∏o mo˝liwe wy∏àcznie na
niewielkim obszarze wyznaczanym przez piaszczyste
∏achy poÊród podmok∏ych terenów delty wiÊlanej.
Wieki Êrednie to rozwój przestrzenny miasta w granicach
okreÊlonych murami obronnymi, zdeterminowany siatkà
ulic i zasadà podzia∏ów opartà na prawie lubeckim, kolo-
nizacja terenów rolniczych po∏o˝onych wzd∏u˝ sp∏ywajà-
cych z wysoczyzny potoków (lokacja opactwa cyster-
sów) oraz poczàtek osuszania podmok∏ych terenów del-
ty wiÊlanej. Ju˝ od poczàtku istnienia Gdaƒsk by∏ portem
handlowym i oÊrodkiem rzemios∏a okr´towego. Nale˝a∏o
to do najistotniejszych czynników kszta∏tujàcych rozwój
przestrzenny miasta.
W okresie najwi´kszego rozkwitu Gdaƒska w wieku
XVI i XVII miasto otoczy∏y nowo˝ytne fortyfikacje ba-
stionowe oraz nastàpi∏o w∏àczenie nowych obszarów
na wschodnim brzegu Mot∏awy. Sta∏y wzrost liczby za-
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budowaƒ na obszarze otoczonym fortyfikacjami wp∏y-
nà∏ na rozwój przedmieÊç oraz budow´ licznych rezy-
dencji podmiejskich. Wiek XVIII i pierwsza po∏owa wie-
ku XIX to okres stagnacji w przestrzennym rozwoju
miasta. W tym te˝ okresie nast´puje rozwój Gdaƒska
jako twierdzy. Budowa du˝ych za∏o˝eƒ militarnych de-
terminuje jego rozwój. 
Najwi´kszym przemianom uleg∏ obraz przestrzenny
miasta na prze∏omie XIX i XX w. Rewolucja techniczna
drugiej po∏owy XIX w., powstanie linii kolejowej, nowo-
czesnej infrastruktury komunalnej oraz powolna likwi-
dacja ograniczeƒ budowlanych zwiàzanych z jego mili-
tarnym charakterem przyczyni∏y si´ do znacznej rozbu-
dowy przedmieÊç i ich integracji z miastem, a tak˝e do
rozwoju przemys∏u i handlu, w tym portu gdaƒskiego. 
Lata mi´dzywojenne to powstanie Wolnego Miasta
Gdaƒska i dynamiczny rozwój budownictwa – g∏ównie
osiedli socjalnych o nowoczesnej architekturze moder-
nistycznej. Ten naturalny rozwój Gdaƒska przerwa∏y
zniszczenia 1945 r.
Cechà charakterystycznà okresu powojennego (oczy-
wiÊcie poza odbudowà G∏ównego Miasta i rozwojem
funkcji przemys∏owych) jest ekspansja zabudowy na
obszary Wysoczyzny Gdaƒskiej i zwiàzany z nià rozwój
komunikacji drogowej.
Omówiony proces dziejowy pozostawi∏ liczne i zró˝ni-
cowane Êlady stanowiàce dzisiaj bogatà spuÊcizn´ kul-
turowà Gdaƒska. 

ZZaassoobbyy wwppiissaannee ddoo rreejjeessttrruu zzaabbyyttkkóóww

NajwartoÊciowsza cz´Êç zasobu dóbr kultury podlega
ochronie prawnej, wynikajàcej z przepisów Ustawy 
o ochronie dóbr kultury. Obejmuje ona wszystkie te
obiekty, ich zespo∏y oraz tereny, które zosta∏y wpisane
do rejestru zabytków. Ponadto hhiissttoorryycczznnee ÊÊrróóddmmiieeÊÊcciiee
GGddaaƒƒsskkaa zzoossttaa∏∏oo uuzznnaannee zzaarrzzààddzzeenniieemm PPrreezzyyddeennttaa RRPP
zz ddnniiaa 2200 wwrrzzeeÊÊnniiaa 11999944 rr.. zzaa ppoommnniikk hhiissttoorriiii..
Na obszarze Gdaƒska znajduje si´ 365 zespo∏ów 
i obiektów zabytkowych (574 budynki) wpisanych do re-
jestru zabytków (wg stanu na dzieƒ 17 kwietnia 2001 r.
– aneks nr 4). WÊród nich znajdujà si´ uk∏ady urbani-
styczne, ruralistyczne, militarne, za∏o˝enia dworsko-pa-
∏acowo-parkowe, parki i cmentarze, miejsca pami´ci
narodowej, zespo∏y przemys∏owe i sk∏adowe, obiekty
in˝ynierii wodnej, zespo∏y i obiekty architektury sakral-
nej, budynki u˝ytecznoÊci publicznej i budynki miesz-
kalne.
Ju˝ tylko to zestawienie pokazuje wielkà ró˝norodnoÊç
obiektów i zespo∏ów zabytkowych znajdujàcych si´ 
w Gdaƒsku. Naturalnà konsekwencjà rozwoju uk∏adu

osadniczego miasta jest znaczne rozproszenie tych za-
sobów na ca∏ym obszarze. Najwi´ksza ich koncentra-
cja znajduje si´ w najstarszych rejonach osadnictwa, 
a wi´c w ÂródmieÊciu i Oliwie.

DDoobbrraa kkuullttuurryy nniiee wwppiissaannee ddoo rreejjeessttrruu zzaabbyyttkkóóww

Poza zabytkami wpisanymi do rejestru, na terenie
Gdaƒska znajduje si´ wiele zespo∏ów i obiektów, posia-
dajàcych równie˝ wartoÊci kulturowe, a w nim nie
umieszczonych. Sà to m. in. zespo∏y zabudowy miesz-
kaniowej, przemys∏owej, militarnej, stanowiska arche-
ologiczne, a tak˝e pojedyncze budynki oraz zwiàzane 
z nimi strefy ekspozycji. Wa˝nym elementem sà tak˝e
wartoÊci niematerialne, jak historyczne nazwy ulic,
dzielnic, wsi, wód, wzgórz itp.
Historyczny rozwój przestrzenny Gdaƒska spowodo-
wa∏, ˝e na terenie miasta znajduje si´ wiele tego typu
zespo∏ów i obiektów. Skala i zakres Studium pozwalajà
jedynie na wyznaczenie zespo∏ów podlegajàcych
ochronie. Szczegó∏owe okreÊlenie (np. w odniesieniu
do obiektów) mo˝e nastàpiç dopiero na etapie planów
zagospodarowania przestrzennego.
Wielowiekowy proces powstawania wspó∏czesnego
Gdaƒska przyczyni∏ si´ do stopniowego w∏àczania w je-
go granice wielu niegdyÊ samodzielnych jednostek
osadniczych. Posiada∏y one lokalnà tradycj´ i specyfik´
zagospodarowania terenu. Znajduje si´ wÊród nich 15
zespo∏ów urbanistycznych (aneks nr 5A) – w wi´kszoÊ-
ci sà to ukszta∏towane w XIX i XX w. przedmieÊcia
Gdaƒska. Utrwalony przez lata obraz tych obszarów
stanowi du˝à wartoÊç kulturowà pozwalajàcà na ich
identyfikacj´ – pomimo znacznych przekszta∏ceƒ po-
wsta∏ych na skutek zniszczeƒ wojennych i póêniejszej
rabunkowej gospodarki nieruchomoÊciami. Dewastacji
ulega na tych terenach tak˝e architektura zachowanych
obiektów – szczególnie w wyniku ˝ywio∏owej dzia∏alnoÊ-
ci remontowo-modernizacyjnej.
Gdaƒsk jako bardzo silny oÊrodek gospodarczy ju˝ od
powstania mia∏ znaczàcy wp∏yw na rozwój swojego bez-
poÊredniego zaplecza. Ju˝ od X w. powstawa∏y w jego
sàsiedztwie osady wiejskie. Poczàtkowo lokowano je na
obszarach wysoczyzny, a od XIV w. tak˝e na stopniowo
osuszanych terenach delty Wis∏y. Rozwój miasta spra-
wi∏, ˝e wi´kszoÊç z nich znajduje si´ obecnie w grani-
cach administracyjnych Gdaƒska. Cz´Êç z nich znikn´-
∏a ju˝ zupe∏nie w wyniku póêniejszego rozwoju miasta
(zachowa∏y si´ tylko jako nazwy miejscowe – tak˝e pod-
legajàce ochronie), np. Jasieƒ czy Barniewice, 21 z nich
jest jeszcze czytelna w jego krajobrazie (aneks nr 5B).
Obszary te by∏y, szczególnie w ciàgu ostatnich pi´çdzie-
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si´ciu lat, terenami ekspansji inwestycyjnej, co przyczy-
ni∏o si´ do znacznych przekszta∏ceƒ funkcjonalno-prze-
strzennych – odbieranych w krajobrazie bardzo nega-
tywnie. Zanika te˝ bardzo szybko charakterystyczna za-
budowa tych terenów. 
Z to˝samoÊcià kulturowà miasta integralnie zwiàzane sà
cmentarze. Wysiedlenie wi´kszoÊci mieszkaƒców w la-
tach 1945-1947 spowodowa∏o ich opuszczenie i dewa-
stacj´. Nekropolie (aneks nr 5C), dziÊ ju˝ przewa˝nie zli-
kwidowane lub zaniedbane, pozosta∏y jednak czytelne 
w krajobrazie dzi´ki zachowanemu drzewostanowi. Sta-
nowià one potencjalne tereny parkowe. 
Wzrost bogactwa mieszczan gdaƒskich w XVI w. przy-
czyni∏ si´ do powstania charakterystycznej dla Gdaƒska
formy podmiejskich zespo∏ów dworsko-parkowych. ¸à-
czy∏y one w sobie funkcje reprezentacyjno-rekreacyjne
z produkcyjnymi. Bardzo wiele z tych obiektów, cz´sto 
z reliktami parków i zabudowy gospodarczej, zachowa-
∏o si´ do dzisiaj. Najwa˝niejsze z nich zosta∏y umiesz-
czone w rejestrze zabytków. Nieliczne, nie wpisane do
rejestru zabytków zas∏ugujà tak˝e na ochron´ tym bar-
dziej, ˝e sà po∏o˝one na terenach podlegajàcych 
w ostatnim okresie intensywnym procesom urbanizacyj-
nym (aneks nr 5D).
Po∏o˝enie Gdaƒska na styku czterech formacji geogra-
ficznych sprawia, ˝e ukszta∏towanie terenu jest bardzo
zró˝nicowane i ma wiele charakterystycznych cech.
Przyczyni∏o si´ to do wykszta∏cenia niezwykle cieka-
wych obszarów specyficznego krajobrazu kulturowego
– dziÊ ju˝ w wielu miejscach niezbyt czytelnego lecz
niewàtpliwie zas∏ugujàcego na ochron´. Najlepiej za-
chowane fragmenty tego krajobrazu wpisane sà do re-
jestru zabytków, pozosta∏e (aneks nr 5E) muszà byç
chronione zapisami planów zagospodarowania prze-
strzennego. W sk∏ad ochrony krajobrazu kulturowego
wchodzi te˝ ekspozycja zewn´trzna zespo∏ów zabytko-
wych. Strefy ochrony ekspozycji zawarte zosta∏y 
w aneksie nr 6.
Dynamiczny, szczególnie na prze∏omie XIX i XX w.,
rozwój przemys∏u w Gdaƒsku przyczyni∏ si´ do budowy
wielu zespo∏ów i obiektów przemys∏owych oraz infra-
strukturalnych i us∏ugowych. Do dnia dzisiejszego we
wzgl´dnie dobrym stanie zachowa∏o si´ 5 zespo∏ów in-
˝ynierii wodnej i komunikacji, 4 zespo∏y architektury
przemys∏owej oraz 2 obiekty us∏ugowe (aneks nr 5F).
Gdaƒsk w ciàgu ca∏ej swojej historii by∏ wa˝nà twierdzà
– wielokrotnie modernizowanà i przebudowywanà. 
W zwiàzku z tym na obszarze miasta znajduje si´ wie-
le obiektów militarnych reprezentujàcych praktycznie
pe∏ny przekrój rozwoju myÊli fortyfikacyjnej od wcze-
snego Êredniowiecza a˝ po lata czterdzieste XX w. Na-

daje to wyjàtkowy charakter miastu. Wi´kszoÊç tych ze-
spo∏ów i obiektów wpisana jest do rejestru zabytków. 
Z pozosta∏ych (aneks nr 5G) nale˝y chroniç przede
wszystkim te, które w wyniku rozwoju urbanistycznego
sà zagro˝one likwidacjà lub ju˝ zosta∏y w znacznym
stopniu rozebrane i zniszczone, a ochrony wymagajà
jedynie ich relikty.
Zniszczenia wojenne, wieloletni brak remontów, a tak-
˝e dynamiczny rozwój inwestycji na obszarach daw-
nych osiedli wiejskich przyczyni∏y si´ do znacznych
przekszta∏ceƒ historycznych struktur przestrzennych.
WW zzaallee˝̋nnooÊÊccii oodd ssttooppnniiaa iicchh zzaacchhoowwaanniiaa ppooggrruuppoowwaannoo
cchhrroonniioonnee zzeessppoo∏∏yy nnaa ddwwiiee ssttrreeffyy::
● ssttrreeff´́ zzaacchhoowwaanneejj hhiissttoorryycczznneejj ssttrruukkttuurryy pprrzzeessttrrzzeenn--
nneejj ((ddllaa oobbsszzaarróóww,, nnaa kkttóórryycchh pprrzzeekksszzttaa∏∏cceenniiaa ssàà ssttoo--
ssuunnkkoowwoo nniieedduu˝̋ee)),,
● ssttrreeff´́ zzaacchhoowwaannyycchh eelleemmeennttóóww hhiissttoorryycczznneejj ssttrruukkttuu--
rryy pprrzzeessttrrzzeennnneejj ((ddllaa oobbsszzaarróóww,, ggddzziiee hhiissttoorryycczznnaa
ssttrruukkttuurraa pprrzzeessttrrzzeennnnaa zzoossttaa∏∏aa pprrzzeekksszzttaa∏∏ccoonnaa lluubb
zznniisszzcczzoonnaa ww zznnaacczznnyymm ssttooppnniiuu,, jjeeddnnaakk zzaacchhoowwaa∏∏yy ssii´́
jjeejj cczzyytteellnnee eelleemmeennttyy)).. 
Niezwykle istotnym walorem dziedzictwa kulturowego,
Êwiadectwem historii i wielokulturowoÊci Gdaƒska sà
niematerialne wartoÊci tradycji osadniczej. Zaliczyç do
nich mo˝na nazwy miejscowe, topograficzne, nazwy ulic,
cieków wodnych, lasów i polderów. Nazewnictwo to, nie-
gdyÊ wyjàtkowo bogate, zanika obecnie bardzo szybko.
Istotnym elementem zasobów sà obszary wyst´powa-
nia znalezisk archeologicznych. Na obszarze Gdaƒska
znajduje si´ 540 stanowisk archeologicznych, z których
378 posiada lokalizacj´ oraz 162 nie posiadajàcych lo-
kalizacji (znanych jedynie z archiwaliów i literatury) –
ten spis zawiera aneks nr 7.
DDoobbrraa kkuullttuurryy ssàà bbooggaaccttwweemm nnaarrooddoowwyymm ii ppoowwiinnnnyy bbyyçç
cchhrroonniioonnee pprrzzeezz wwsszzyyssttkkiicchh oobbyywwaatteellii,, ssaammoorrzzààdd zzaaÊÊ
mmaa oobboowwiiààzzeekk zzaappeewwnniieenniiaa wwaarruunnkkóóww pprraawwnnyycchh,, oorrggaa--
nniizzaaccyyjjnnyycchh ii ffiinnaannssoowwyycchh ttaakkiieejj oocchhrroonnyy..
WW GGddaaƒƒsskkuu oocchhrroonnaa ddóóbbrr kkuullttuurryy ssttaannoowwii jjeeddnnàà zz ppoodd--
ssttaaww rroozzwwoojjuu.. ÂÂrrooddoowwiisskkoo kkuullttuurroowwee jjeesstt bboowwiieemm,, ∏∏ààcczz--
nniiee zz bbaarrddzzoo cciieekkaawwyymm ÊÊrrooddoowwiisskkiieemm pprrzzyyrrooddnniicczzyymm,,
bbaazzàà ddllaa rroozzwwoojjuu ggoossppooddaarrkkii ttuurryyssttyycczznneejj.. CCeelleemm tteejj
oocchhrroonnyy mmuussii bbyyçç wwii´́cc uuttrrzzyymmaanniiee aattrraakkccyyjjnnooÊÊccii ii rróó˝̋nnoo--
rrooddnnooÊÊccii pprrzzeessttrrzzeennii mmiieejjsskkiieejj..

5. Struktura 
funkcjonalno-przestrzenna

SSttrruukkttuurr´́ ffuunnkkccjjoonnaallnnoo--pprrzzeessttrrzzeennnnàà wwssppóó∏∏cczzeessnneeggoo
GGddaaƒƒsskkaa wwyyzznnaacczzaajjàà pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm uuwwaarruunnkkoowwaa--
nniiaa nnaattuurraallnnee.. DDoollnnyy ttaarraass,, sskkuuppiiaajjààccyy ddoo nniieeddaawwnnaa
wwsszzyyssttkkiiee tteerreennyy zzaaiinnwweessttoowwaanniiaa mmiieejjsskkiieeggoo,, ttrrzzeebbaa
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oobbeeccnniiee uuzznnaaçç zzaa oobbsszzaarr uukksszzttaa∏∏ttoowwaannyy ii wwyyppee∏∏nniioonnyy
zzaaiinnwweessttoowwaanniieemm mmiieesszzkkaanniioowwoo--uuss∏∏uuggoowwyymm ii pprroodduukk--
ccyyjjnnyymm.. TTuu ppoo∏∏oo˝̋oonnee jjeesstt ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiee zz zzaabbyyttkkoowwyymmii
ssttrruukkttuurraammii hhiissttoorryycczznnyymmii pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm GG∏∏óówwnneeggoo
ii SSttaarreeggoo MMiiaassttaa,, ddzziieewwii´́ttnnaassttoowwiieecczznnyy WWrrzzeesszzcczz,, ppoo--
ccyysstteerrsskkaa OOlliiwwaa,, aa ttaakk˝̋ee zzeessppóó∏∏ ppoorrttoowwoo--pprrzzeemmyyss∏∏oowwyy
NNoowweeggoo PPoorrttuu ii PPoorrttuu PPóó∏∏nnooccnneeggoo.. HHiissttoorryycczznnee ddzziieellnnii--
ccee zzoossttaa∏∏yy ww llaattaacchh ppoowwoojjeennnnyycchh wwyyppee∏∏nniioonnee zzaabbuuddoo--
wwàà mmiieesszzkkaanniioowwàà oo cchhaarraakktteerrzzee bbllookkoowwyymm.. PPrrzzeeccii´́ttee
ssàà gg∏∏óówwnnàà oossiiàà kkoommuunniikkaaccyyjjnnàà aagglloommeerraaccjjii oo kkiieerruunnkkuu
ppóó∏∏nnoocc--ppoo∏∏uuddnniiee,, nnaa kkttóórràà sskk∏∏aaddaajjàà ssii´́:: cciiààgg uulliicczznnyy,,
lliinniiaa kkoolleejjoowwaa ddaalleekkoobbiiee˝̋nnaa ii SSKKMM.. WWookkóó∏∏ tteejj oossii ggrruuppuu--
jjee ssii´́ nnaajjwwii´́cceejj uuss∏∏uugg ooggóóllnnoommiieejjsskkiicchh,, pprrzzeeddee wwsszzyysstt--
kkiimm ooÊÊrrooddkkoottwwóórrcczzyycchh,, wwssppóó∏∏ttwwoorrzzààcc ttzzww.. cceennttrraallnnee
ppaassmmoo uuss∏∏uuggoowwee ((CCPPUU)) mmiiaassttaa ii aagglloommeerraaccjjii –– jjeeddeenn 
zz gg∏∏óówwnnyycchh wwyyzznnaacczznniikkóóww iicchh ttoo˝̋ssaammooÊÊccii.. WW cczz´́ÊÊccii
ppoo∏∏uuddnniioowwoo--wwsscchhooddnniieejj ddoollnnyy ttaarraass oobbeejjmmuujjee cczz´́ÊÊçç ˚̊uu--
∏∏aaww GGddaaƒƒsskkiicchh ii jjeesstt oobbsszzaarreemm rroollnniicczzyymm..
Dalej, po stronie zachodniej dolnego tarasu – przebiega
kraw´dê Wysoczyzny Gdaƒskiej, w pó∏nocnej cz´Êci po-
roÊni´tej lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
a w po∏udniowej mniej atrakcyjnymi i bardziej rozdrobnio-
nymi zespo∏ami terenów otwartych i zabudowanych.
Strefa ta zawiera ciekawe i wartoÊciowe punkty ekspozy-
cji czynnej krajobrazu (potencjalne punkty i ciàgi widoko-
we), sà one jednak w wi´kszoÊci trudno dost´pne, a za-
tem niewykorzystane. 
Górny taras to tereny w∏àczone do miasta i zabudowy-
wane w okresie powojennym. Wi´ksza cz´Êç tego ob-
szaru nie jest jeszcze zabudowana i stanowi g∏ówne te-
reny rozwojowe miasta. Zrealizowano tu wa˝ne inwe-
stycje transportowe: Obwodnic´ Trójmiasta i lotnisko.
Wewnàtrz terenów zainwestowanych dolnego tarasu
znajdujà si´ liczne tereny wolne, niezabudowane, za-
budowane ekstensywnie lub zabudowane tymczasowo,
jednak idea rozwoju miasta do wewnàtrz, czyli wype∏-
nienia tych struktur i intesyfikacji zabudowy, napotyka
na du˝e trudnoÊci. Tereny te sà na ogó∏ tylko pozornie
wolne. G∏ówne problemy to: 
● trudne do likwidacji stany istniejàce (ogrody dzia∏ko-
we, gara˝e, ogródki przydomowe, drzewa),
● nieuregulowane stany w∏adania,
● niekorzystne dla inwestowania stany planistyczne, 
● protesty mieszkaƒców, sàsiadów, organizacji poza-
rzàdowych,
● wy˝sze cz´sto koszty inwestowania, wynikajàce 
m. in. z koniecznoÊci przebudowy infrastruktury magi-
stralnej i komunikacji, i stosowania bardziej zaawanso-
wanych i dro˝szych technologii budowlanych.
Byç mo˝e bardziej znaczàca intensyfikacja zagospodaro-
wania istniejàcych struktur (ze wzgl´du na kapita∏och∏on-

noÊç tego procesu) nastàpi w Gdaƒsku i miastach pol-
skich dopiero w przysz∏oÊci, gdy osiàgnà one poziom roz-
woju i bogactwa miast zachodnich. Na razie utrudnienia
te sk∏aniajà inwestorów do wchodzenia na zewn´trzne te-
reny rozwojowe, które zgodnie z obowiàzujàcymi planami
zagospodarowania przestrzennego sà przeznaczone na
cele budowlane, pomimo ˝e nie sà uzbrojone. Za wcho-
dzeniem na te tereny przemawiajà nast´pujàce fakty:
● nie mo˝na ich „wycofaç“ z zasobu terenów budowla-
nych, decyzja bowiem o ich powtórnym przeznaczeniu
na cele rolnicze by∏aby pozbawieniem w∏adajàcych praw
nabytych i spowodowa∏aby seri´ roszczeƒ o odszkodo-
wania z tytu∏u spadku wartoÊci gruntów,
● wydano wiele decyzji administracyjnych dotyczàcych
realizacji nowych zespo∏ów mieszkaniowych,
● miasto zrealizowa∏o g∏ówne ciàgi infrastruktury tech-
nicznej na zewn´trznych terenach rozwojowych: kolek-
tory „Morena“ i „MW-1“, ciep∏ociàgi na Che∏m, Trasa
WZ, rozbudowa ul. S∏owackiego,
● gminy oÊcienne w swoich planach nie uwzgl´dniajà
gdaƒskiej idei „rozwoju miasta do wewnàtrz“ i pod presjà
sprzedajàcych ziemi´ (a ceny sà ni˝sze ni˝ w Gdaƒsku)
wyznaczajà olbrzymie obszary pod budownictwo miesz-
kaniowe. Wobec sytuacji pogarszajàcej si´ dochodowoÊ-
ci rolnictwa i z∏ej sytuacji na rynku pracy presja rolników 
(i nie tylko) jest wyjàtkowo skuteczna; rolnicy argumentu-
jà, ˝e tylko sprzeda˝ ziemi umo˝liwia im przetrwanie.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta trzeba
zwróciç uwag´ na wielkoprzestrzenne obszary budujà-
ce to˝samoÊç miasta, b´dàce dla wszystkich zjawiska-
mi identyfikujàcymi Gdaƒsk i odró˝niajàcym go od in-
nych du˝ych miast. Sà to przede wszystkim zespo∏y za-
budowy historycznej ze ÂródmieÊciem Historycznym 
i zespo∏em pocysterskim w Oliwie na czele (wàtek ob-
szarów historycznych budujàcych to˝samoÊç miasta
b´dzie jeszcze rozwini´ty w dalszej cz´Êci Studium),
ale tak˝e zjawiska przyrodnicze (Trójmiejski Park Kraj-
obrazowy, kraw´dê Wysoczyzny Gdaƒskiej) i wspó∏-
czesne struktury miejskie us∏ugowe (centralne pasmo
us∏ugowe, pas nadmorski zachodni, zespó∏ wypoczyn-
kowy Wyspy Sobieszewskiej) i portowo-przemys∏owe
(Port Pó∏nocny, port wewn´trzny, rafineria z bazà
PERN, wyspa Ostrów). Obszary te, niezale˝nie od
ochrony prawnej niektórych z nich, muszà byç
uwzgl´dniane w planowanym rozwoju miasta.

ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiee 

Dzielnica ÂródmieÊcie obejmuje trzy jednostki urbani-
styczne: ÂródmieÊcie Historyczne, Siedlce i Oruni´-Ol-
szynk´.
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ÂródmieÊcie Historyczne to g∏ówna, ukszta∏towana przez
wieki, po∏udniowa cz´Êç wspó∏czesnego Gdaƒska, po∏o-
˝ona w pierÊcieniu nowo˝ytnych fortyfikacji. Jest to obec-
nie dzielnica mieszkaniowo-us∏ugowa, do niedawna tak-
˝e przemys∏owo-sk∏adowa. Najwi´ksze znaczenie ma
G∏ówne Miasto, odbudowana po wojnie najbardziej repre-
zentacyjna cz´Êç miasta, stanowiàca g∏ównà atrakcj´ tu-
rystycznà. Biskupia Górka i Grodzisko to zaniedbane
fragmenty dawnych obwarowaƒ miejskich, wysoko wzno-
szàce si´ nad ÂródmieÊciem. Wymagajà one szczegól-
nych dzia∏aƒ rewaloryzacyjnych, majàcych na celu wy-
kszta∏cenie zespo∏u rekreacyjnego i integracji przestrzen-
nej z resztà ÂródmieÊcia. Inne historyczne fragmenty:
Stare Miasto, Stare PrzedmieÊcie, Wyspa Spichrzów,
D∏ugie Ogrody, Dolne Miasto, Nowe Ogrody, to domina-
cja funkcji mieszkaniowej przemieszanej z us∏ugami o za-
si´gu ponadlokalnym. Obszary te zosta∏y znacznie znisz-
czone w czasie wojny, a potem zabudowane wspó∏czes-
nymi obiektami, cz´sto blokami mieszkaniowymi. Zacho-
wa∏y si´ tylko pojedyncze obiekty dawnych struktur. Znaj-
duje si´ tu wiele obszarów niezagospodarowanych, 
z których najlepszà lokalizacj´ ma Targ Sienny i Targ Ra-
kowy. Z kolei Nowe Miasto, Polski Hak, O∏owianka to 
w strukturze ÂródmieÊcia tereny poprzemys∏owe, zdegra-
dowane, z fragmentami zabudowy mieszkaniowej i us∏u-
gowej. Tereny te, praktycznie niewykorzystane, z nielicz-
nymi przejawami nowego zagospodarowania, stanowià
najwi´ksze rezerwy terenów przeznaczonych na inwesty-
cje. Wspomnieç nale˝y o wartoÊciach symbolicznych
zwiàzanych z „SolidarnoÊcià“, które w sposób niemate-
rialny wzmacniajà potencja∏ tych terenów. 
Siedlce – wraz z wchodzàcym w obszar tej jednostki
Suchaninem – to cz´Êç dzielnicy jednoznacznie zdefi-
niowana przestrzennie i funkcjonalnie, wymagajàca
dzia∏aƒ dla wzbogacenia jej Êródmiejskiego charakteru.
Problemem tej cz´Êci ÂródmieÊcia sà przekszta∏cenia
tzw. kolonii – substandardowych struktur mieszkanio-
wych powsta∏ych na terenach ogrodów dzia∏kowych.
Sà one trudnym, ale atrakcyjnym lokalizacyjnie obsza-
rem rozwojowym dzielnicy.
Orunia Dolnik i Olszynka to fragmenty ˚u∏aw Gdaƒskich,
które w pó∏nocnej cz´Êci sà przewa˝nie zabudowane –
problemem jest tu zagro˝enie powodziowe i wysoki po-
ziom wód gruntowych. Po∏udniowa cz´Êç ma charakter
rolniczy, który powinien byç utrzymany ze wzgl´du na
wysokà jakoÊç rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

WWrrzzeesszzcczz

Wrzeszcz rozciàga si´ od brzegu Zatoki Gdaƒskiej 
w Brzeênie na pó∏nocnym wschodzie do strefy lasów

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na
zachodzie. Obejmuje 6 jednostek urbanistycznych:
Brzeêno, Zaspa, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny,
Br´towo, Piecki-Migowo. Podstawowe funkcje Wrzesz-
cza to mieszkalnictwo, us∏ugi o znaczeniu ponadlokal-
nym i komunikacja tranzytowa w stosunku do dzielnicy.
Wrzeszcz, jako jedna ze starszych dzielnic miasta, ma
ju˝ ukszta∏towanà i w znacznym stopniu wype∏nionà
struktur´ przestrzennà (ok. 66% powierzchni dzielnicy
to tereny zainwestowane).
Charakterystyczne dla Wrzeszcza jest bogactwo form
ukszta∏towania terenu (od p∏askich terenów nadmor-
skich, tworzàcych tzw. dolny taras, a˝ po silnie urzeê-
bione obszary strefy kraw´dziowej wysoczyzny more-
nowej), a jednoczeÊnie ró˝norodnoÊç  rodzajów pokry-
cia terenu (lasy, wody, s∏abo zainwestowane doliny po-
toków, tereny zabudowy o ró˝nych funkcjach, o bardzo
ró˝nych okresach powstania, ró˝nej intensywnoÊci 
i wysokoÊci, a tak˝e odmiennych typach, charakterze 
i formach architektonicznych). Na∏o˝enie si´ tych cech
w ró˝nych wzajemnych kombinacjach zaowocowa∏o
ukszta∏towaniem si´ mozaiki typów fizjonomicznych 
o znacznej odr´bnoÊci i stosunkowo drobnym „ziarnie“
(najwi´kszy obszar jednorodny to Zaspa). Dominujà tu
intensywne formy zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowo-us∏ugowej typu kamienicowego i blokowego,
uzupe∏nione bardziej ekstensywnà zabudowà kilku-
i jednorodzinnà. Dzielnica jest przeci´ta z po∏udnia na
pó∏noc g∏ównà aglomeracyjnà osià komunikacyjnà
wraz z centralnym pasmem us∏ugowym, które tworzy
we Wrzeszczu wyraênà koncentracj´, postrzeganà jako
jedno z g∏ównych centrów handlowo-us∏ugowych mia-
sta. Trwa proces intensyfikacji funkcji us∏ugowych 
w tym rejonie oraz przekszta∏ceƒ na cele us∏ugowe te-
renów i obiektów przemys∏owo-sk∏adowych, specjal-
nych itp.
Inne wa˝niejsze i charakterystyczne elementy struktury
funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy – poza dominujà-
cymi iloÊciowo terenami mieszkaniowymi – to:
● zgrupowanie oÊrodków nauki (politechnika, akade-
mia medyczna, cz´Êç uniwersytetu, kilka mniejszych in-
stytutów) na stosunkowo niewielkim obszarze w rejonie
centralnego pasma us∏ugowego,
● po∏o˝ony obecnie w Êrodku dzielnicy kompleks leÊny
Br´towa, Srebrzyska, Gaju Gutenberga i JaÊkowego
Lasu o bogatych tradycjach rekreacyjnych,
● brzeênieƒski odcinek kàpielisk nadmorskich o specy-
ficznym, indywidualnym charakterze (dawna wieÊ ry-
backa i za∏o˝enie zdrojowe z parkiem),
● rozleg∏e (w skali Wrzeszcza) obszary Zaspy, Brzeê-
na i Wrzeszcza Dolnego, zaj´te pod obiekty infrastruk-
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tury technicznej z terenami zieleni i otoczone ogrodami
dzia∏kowymi (uj´cia wody, oczyszczalnie Êcieków).

OOlliiwwaa

Dzielnica Oliwa stanowi pó∏nocnà cz´Êç miasta grani-
czàcà z Sopotem o dominujàcej funkcji mieszkaniowej.
Struktura przestrzenna dzielnicy charakteryzuje si´
uk∏adem pasmowym, który wyznaczajà: brzeg Zatoki
Gdaƒskiej, tranzytowy uk∏ad transportowy (kolejowy 
i drogowy) oraz kraw´dê Wysoczyzny Gdaƒskiej. Ele-
menty te zdecydowa∏y o podziale dzielnicy na trzy jed-
nostki urbanistyczne:
● Oliwa Dolna – wype∏niajà je jednorodne zespo∏y za-
budowy mieszkaniowej, g∏ównie powojennej – Przymo-
rze Du˝e i Ma∏e, ˚abianka, Osiedle Wejhera i zespó∏
zabudowy przedwojennej po wschodniej stronie linii ko-
lejowej (dog´szczony cz´Êciowo powojennà zabudowà
wielorodzinnà), tereny pasa nadmorskiego oraz nie-
wielkie zespo∏y baz, sk∏adów;
● Oliwa Górna – oprócz funkcji mieszkaniowej, na którà
sk∏adajà si´ przede wszystkim zespó∏ starej Oliwy 
i mniejsze osiedla powojenne – Czy˝ewskiego, VII Dwór
(dawne Osiedle M∏odych), rejon ulicy Dickmana i Bitwy
Oliwskiej, znaczàcy udzia∏ ma zespó∏ baz, sk∏adów,
przemys∏u w pasie przykolejowym, nauka (Akademia
Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Gdaƒski), zdrowie
(Szpital Marynarki Wojennej), kultura (Regionalny OÊro-
dek Telewizji), Centrum Ekumeniczne, zabytkowe dwory
w ciàgu ul. Polanki oraz zespó∏ sportowy Hali Olivii;
● Lasy Oliwskie – poza niewielkimi enklawami zabudo-
wy mieszkaniowej i us∏ug jest to obszar lasów.
Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i lasy nad-
morskie stanowià oko∏o 50% powierzchni Oliwy. Z dru-
giej strony stopieƒ zainwestowania dzielnicy (gdy wy∏à-
czy si´ lasy) nale˝y do najwy˝szych w mieÊcie.
Zainwestowanie dzielnicy i jego intensywnoÊç decydujà
o braku mo˝liwoÊci wprowadzenia radykalnych zmian 
w zagospodarowaniu. Znaczàce mo˝liwoÊci rozwoju
funkcji mieszkaniowej wyczerpa∏y realizacje rozpocz´te
na poczàtku lat siedemdziesiàtych i kontynuowane do
dzisiaj. Wyst´pujàce niewielkie tereny wolne nie b´dà
rzutowa∏y na znaczàce powi´kszenie zasobów miesz-
kaniowych. Potencjalne mo˝liwoÊci rozwoju dzielnicy
tkwià w rozwoju us∏ug (podstawowych, dzielnicowych 
i ogólnomiejskich) zarówno na terenach dotychczas re-
zerwowanych na te cele, jak i na obszarach obecnej
funkcji przemys∏owo-sk∏adowej, gdzie proces restruktu-
ryzacji jest zauwa˝alny ju˝ w chwili obecnej. Rozwój
funkcji us∏ugowej (w tym szczególnie zwiàzanej z obs∏u-
gà turystów) stanowi podstawowà szans´ dzielnicy.

PPoo∏∏uuddnniiee

Teren dzielnicy Po∏udnie obejmuje jednostki urbani-
styczne: Che∏m, Jasieƒ-Szadó∏ki, Zakoniczyn-¸ostowi-
ce, Maçkowy, Âw. Wojciech. Dzielnica ta po∏o˝ona jest
na wysoczyênie morenowej i charakteryzuje si´ du˝ym
zró˝nicowaniem rzeêby. Ró˝nice wysokoÊci si´gajà po-
nad 100 m (od rz´dnej ok. 10-12 m n.p.m. u podnó˝a
skarpy do ponad 125 m n.p.m. w cz´Êci pó∏nocno-za-
chodniej). Obszar poprzecinany jest licznymi dolinami,
które cz´sto wraz z ciekami wodnymi oraz towarzyszà-
cà im zielenià pe∏nià rol´ naturalnych korytarzy ekolo-
gicznych. 
Warunki Êrodowiskowe, walory krajobrazowo-przyrod-
nicze oraz niedu˝a odleg∏oÊç – zw∏aszcza w cz´Êci pó∏-
nocnej dzielnicy – od centrum Gdaƒska, dost´pnoÊç
komunikacyjna, uzbrojenie terenu (kolektory kanaliza-
cyjne „MW-1“ i „Morena“,  gazociàg Êredniopr´˝ny)
sprawiajà, i˝ teren dzielnicy Po∏udnie sta∏ si´ bardzo
atrakcyjny dla inwestycji mieszkaniowych. Poczàtkiem
pasma jest Che∏m-Orunia, osiedle mieszkaniowe w za-
sadzie ju˝ wype∏nione i wyposa˝one w infrastruktur´
spo∏ecznà. Kolejnymi najbardziej dynamicznie rozwija-
jàcymi si´ osiedlami sà UjeÊcisko i Szadó∏ki. Jedno-
czeÊnie obserwuje si´ realizacj´ zabudowy mieszka-
niowej w wielu rozproszonych lokalizacjach na ca∏ym
terenie dzielnicy, ∏àcznie z jednostkami peryferyjnymi
oraz terenami poza granicami Gdaƒska w gminach
wiejskich. Ta wielka rozwojowa dzielnica mieszkaniowa
pozbawiona jest oÊrodka dzielnicowego, obiektów us∏u-
gowych ponadpodstawowych o swobodnej lokalizacji
oraz koncentracji miejsc pracy. Decyduje to o „sypial-
nianym“ charakterze tej dzielnicy.
W dzielnicy znaczne powierzchnie zajmujà ogrody
dzia∏kowe, po∏o˝one cz´sto na bardzo malowniczych
terenach o du˝ych wartoÊciach przyrodniczych, np.
ogrody „Nad Oranià“ przylegajàce do Parku Oruƒskie-
go czy ogrody nad jeziorem Jasieƒ, które przekszta∏ca-
jà si´ samoistnie w obszary quasi-mieszkaniowe, zatra-
cajàc swój pierwotny charakter i deprecjonujàc prze-
strzeƒ.
Na obszarze dzielnicy znajdujà si´ dwa obiekty infra-
struktury o znaczeniu ogólnomiejskim: cmentarz w ¸o-
stowicach i sk∏adowisko odpadów komunalnych w Sza-
dó∏kach.

ZZaacchhóódd

Dzielnica Zachód obejmuje nast´pujàce jednostki urba-
nistyczne: Osowa-Barniewice, Klukowo-R´biechowo,
Matarnia-Z∏ota Karczma, Kokoszki Przemys∏owe i Ko-
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koszki Mieszkaniowe. Jest ona po∏o˝ona w ca∏oÊci na
Wysoczyênie Gdaƒskiej, mi´dzy zachodnià granicà
TPK a granicà miasta, si´gajàc na po∏udniu po Lasy
Otomiƒskie. W jej obrazie charakterystyczny jest po-
przeczny do Obwodnicy Trójmiasta uk∏ad struktur funk-
cjonalno-przestrzennych, wyznaczony ulicami powià-
zanymi w w´z∏ach z obwodnicà. Jest to dzielnica wielo-
funkcyjna, o dominujàcej obecnie funkcji mieszkanio-
wej, przemys∏owej i – w Êrodkowej cz´Êci – komunika-
cyjnej (lotnisko). Zabudowa mieszkaniowa o charakte-
rze podmiejskim, przewa˝nie willowa, o stosunkowo
niewielkich gabarytach, po∏o˝ona jest biegunowo 
w dwu najwi´kszych skupiskach na pó∏nocy (Osowa) 
i po∏udniu dzielnicy (Kokoszki Mieszkaniowe). Ponad
po∏owa powierzchni dzielnicy ma charakter rolniczy
(pola, ∏àki, nieu˝ytki), liczne sà sta∏e ogrody dzia∏kowe. 
Nowym zjawiskiem o charakterze strukturotwórczym
jest lokalizacja w ostatnich latach centrów handlowo-
-us∏ugowych o zasi´gu ogólnomiejskim, a nawet po-
nadmiejskim przy w´z∏ach na Obwodnicy Trójmiasta.
PodkreÊlenia wymaga atrakcyjny krajobraz niektórych
fragmentów dzielnicy: 
● rejon jezior Wysockiego i Osowskiego, 
● Sm´gorzyno, 
● sàsiedztwo lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego i jego otuliny, 
● Otomiƒski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
Z kolei liczne napowietrzne linie elektroenergetyczne
(wzd∏u˝ Obwodnicy Trójmiasta, w Sm´gorzynie) stano-
wià dysharmoni´ w krajobrazie. Trzeba ponadto odno-
towaç ograniczenia rozwojowe dotyczàce Êrodkowej
cz´Êci dzielnicy, na pó∏noc od lotniska – brak kanaliza-
cji sanitarnej i znaczne oddalenie od odbiornika, którym
jest kolektor „Morena“. Innà niekorzystnà okolicznoÊcià
powodujàcà trudnoÊci z wprowadzeniem funkcji nieko-
mercyjnych i realizujàcych cele publiczne jest ma∏y are-
a∏ gruntów komunalnych i przewaga w∏asnoÊci prywat-
nej gruntu (ponad 65% powierzchni).

PPoorrtt

Dzielnica Port obejmuje wschodnià cz´Êç miasta
wzd∏u˝ brzegu morskiego od Nowego Portu, przez wys-
p´ Stogi, po Wysp´ Sobieszewskà o chronionym statu-
sie wyspy ekologicznej. W jej sk∏ad wchodzà nast´pujà-
ce jednostki urbanistyczne: Nowy Port, M∏yniska-Letni-
ca, Stogi Portowe, Stogi Mieszkaniowe, B∏onia-P∏onia
i Wyspa Sobieszewska. Struktur´ funkcjonalno-prze-
strzennà okreÊlajà liczne wody Êródlàdowe, przede
wszystkim Martwa Wis∏a i kana∏ portowy prowadzàcy do
starego wejÊcia portowego. G∏ównà funkcjà dzielnicy

jest gospodarka morska: porty, stocznie, inne przemys∏y
portowe. Rozwojowi tych funkcji sprzyjajà bardzo dobre
warunki: dost´p – najkorzystniejszy na ca∏ym polskim
wybrze˝u – do g∏´bokiego akwenu morza w rejonie wy-
spy Stogi, liczne rezerwy terenowe dla wprowadzenia
nowego zainwestowania portowego i przemys∏owego,
korzystna sieç istniejàcych dróg, szlaków i stacji kolejo-
wych, po∏àczeƒ rurociàgowych i elektroenergetycznych.
Struktura portu gdaƒskiego jest podatna na rozwój no-
woczesnego potencja∏u prze∏adunkowego, w tym ˝eglu-
gi promowej i wycieczkowej. Kompleks zagospodarowa-
nia portowo-przemys∏owego, zlokalizowany w jednost-
kach urbanistycznych: Nowy Port, M∏yƒska-Letnica oraz
w Stogach Portowych, stanowi najwi´kszy obszar roz-
wojowy tych funkcji w granicach miasta.
Na rysunku 2: Uwarunkowania pokazano granice portu
morskiego od strony làdu, nadbrze˝nego pasa tech-
nicznego, a na Wyspie Sobieszewskiej tak˝e nadbrze˝-
nego pasa ochronnego. Granice pasa ochronnego na
wyspie Stogi i w zachodniej cz´Êci pasa nadmorskiego
b´dà ustalone zgodnie z obowiàzujàcà procedurà usta-
wowà.
Drugà najwa˝niejszà i rozwojowà funkcjà dzielnicy jest
rekreacja i wypoczynek oraz turystyka wodna i ˝eglar-
stwo. Walorami dla rozwoju tych funkcji (nie w pe∏ni wy-
korzystanymi) sà:
● kàpieliska na Wyspie Sobieszewskiej i Stogach, 
● lasy stanowiàce przedpola pla˝, 
● brzegi Martwej Wis∏y dogodne do rozwoju sportów 
i rekreacji wodnej (od Stogów po Górki Zachodnie, 
ujÊcie Wis∏y Âmia∏ej), 
● znane obiekty dziedzictwa kulturowego: pole bitewne
Westerplatte, twierdza Wis∏oujÊcie, 
● rezerwy terenowe dla rozwoju zaplecza turystyczne-
go (pensjonaty, parkingi, us∏ugi), przede wszystkim 
w Sobieszewie, Komarach i Przegalinie, 
● atrakcyjne szlaki rowerowe. 
Uzupe∏niajàcà funkcjà dzielnicy sà osiedla mieszkanio-
we wyposa˝one w podstawowy zestaw us∏ug: Nowy
Port, Stogi-Krakowiec-Górki Zachodnie, Przeróbka, Let-
nica, Zielony Trójkàt i Rudniki. FFuunnkkccjjaa mmiieesszzkkaanniioowwaa nniiee
jjeesstt ffuunnkkccjjàà rroozzwwoojjoowwàà ddzziieellnniiccyy,, aallee zzmmiieenniioonnaa ww oossttaatt--
nniicchh llaattaacchh ppoolliittyykkaa mmiiaassttaa ppoozzoossttaawwiiaa jjàà jjaakkoo ttrrwwaa∏∏yy eellee--
mmeenntt ww ssttrruukkttuurrzzee ddzziieellnniiccyy.. Podobnie z funkcjà rolniczà,
zwiàzanà z wyst´pujàcà tu chronionà rolniczà przestrze-
nià produkcyjnà na Wyspie Sobieszewskiej i w rejonie
B∏oni oraz Olszynki.
Planowany rozwój dzielnicy musi uwzgl´dniaç liczne
ograniczenia wynikajàce z:
● ochrony zasobów przyrodniczych (lasy, rezerwaty
przyrody: Ptasi Raj, Mewia ¸acha, obszary chronione-
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go krajobrazu, tereny zalewowe, tereny rolnicze o wy-
sokiej wartoÊci agroekologicznej itp.),
● ochrony strefy brzegowej morza (pasy techniczne,
pas ochronny, wewn´trzne wody morskie),
● ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, 
● stref ochronnych od istniejàcych obiektów produkcyj-
nych i êród∏owych obiektów infrastruktury technicznej,
● z wzajemnych relacji wystepujàcych tu funkcji 
(w szczególnoÊci sàsiedztwa mieszkalnictwa i portu). 
Podstawowe dane o dzielnicach zawiera tab. nr 4. Obli-
czone powierzchnie dotyczà stanu istniejàcego. Po-
wierzchni´ terenów zainwestowania miejskiego obliczo-
no jako ró˝nic´ powierzchni ca∏ej dzielnicy i wi´kszych
kompleksów terenów niezainwestowanych: lasów, wód,
terenów rolniczych, ogrodów dzia∏kowych i zieleni nie-
urzàdzonej. W obr´bie terenów zainwestowania miej-
skiego wyliczono powierzchni´ obszarów do rehabilita-
cji i przekszta∏ceƒ. Natomiast tereny inwestycyjne to te-
reny niezainwestowane w stanie istniejàcym, które 
w przysz∏oÊci mogà staç si´ obszarem inwestycji, z wy-
∏àczeniem inwestycji podstawowego uk∏adu komunika-
cyjnego. W ostatniej kolumnie pokazano g´stoÊç zalud-
nienia na terenach zainwestowanych. Dla porównania
warto przytoczyç odpowiednie wskaêniki w du˝ych
miastach Niemiec zachodnich, podobnie jak Gdaƒsk
zniszczonych w czasie wojny lecz póêniej stabilnie roz-
wijajàcych si´ w warunkach ustrojowych, jakie w Polsce
panujà od zaledwie 10 lat. Na hektar terenów zainwe-
stowanych, które w tych miastach Êrednio stanowià
58,8% ich ca∏kowitej powierzchni, przypada∏o (w 1997
r.) przeci´tnie 44 mieszkaƒców. W miastach portowych
wyraênie mniej: w Hamburgu – 40,2, w Bremie – 30,7.
Na terenie Gdaƒska zidentyfikowano obszary zdegra-
dowane technicznie i substandardowe, wymagajàce
przekszta∏ceƒ i rehabilitacji (aneks nr 10).
Wskazane tereny charakteryzujà si´ ró˝nà intensyw-
noÊcià zainwestowania, charakterem zabudowy, walo-
rami kulturowymi, stopniem i charakterem degradacji.
Sà to przede wszystkim tereny mieszkaniowe. Wspólne
cechy ka˝dego z tych obszarów to m.in. podobny czas
powstania i typ wyst´pujàcej na nich zabudowy, czytel-
na ciàg∏oÊç tkanki przestrzennej i na ogó∏ monofunkcyj-
noÊç. Stan techniczny zabudowy jest zró˝nicowany, ale
wymagajàcy szybkiej poprawy. W zestawieniu uj´to
tak˝e zespo∏y zabudowy substandardowe pod wzgl´-
dem technicznym od samego powstania, a nie w wyni-
ku zaniedbaƒ remontowych, np. kolonie mieszkaniowe
powsta∏e na terenach ogrodów dzia∏kowych.
Sytuacja ekonomiczna wi´kszoÊci tych obszarów jest
niekorzystna. Grunty i zabudowa nie sà przedmiotem
obrotu nieruchomoÊci, a je˝eli tak si´ dzieje, to ceny

osiàgajà niski poziom. Niejednokrotnie sà to równie˝ ob-
szary, na których wyst´pujà ró˝nego rodzaju patologie
spo∏eczne i sà one niech´tnie  odwiedzane przez miesz-
kaƒców – nawet sàsiednich obszarów. Powoli prze-
kszta∏cajà si´ w nieformalne getta.
W zestawieniu nie uj´to terenów zdekapitalizowanych 
w mniejszym stopniu, ani obszarów zdegradowanych
moralnie i spo∏ecznie, np. zespo∏ów mieszkaniowych po-
wsta∏ych w okresie powojennym. Nie oznacza to, ˝e te
osiedla nie b´dà wymaga∏y dzia∏aƒ rehabilitacyjnych. Do
grupy zdegradowanych technicznie i sustandartowych
zaliczono tylko te zespo∏y zabudowy (przewa˝nie dzie-
wi´tnastowiecznej i z pierwszej po∏owy XX w.), które ze
wzgl´du na swój stan powinny w pierwszej kolejnoÊci
podlegaç dzia∏aniom rehabilitacyjnym.
Aneks 11 przedstawia wykaz obowiàzujàcych planów
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed
1 stycznia 1995 r., po 1 stycznia 1995 r. i projektów pla-
nów w trakcie opracowania (stan na lipiec 2001). Zgod-
nie z obowiàzujàcà Ustawà o zagospodarowaniu prze-
strzennym plany sprzed 1995 r. utracà wa˝noÊç 
z dniem 31 grudnia 2001 r. i dla obszarów nimi obj´tych
nie b´dzie obowiàzywa∏ ˝aden plan, co oznacza brak
mo˝liwoÊci oddzia∏ywania gminy na zachowania inwes-
tycyjne inwestorów prywatnych i koniecznoÊç wydawa-
nia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
w drodze specjalnej, bardziej ucià˝liwej, procedury 
z rozprawà administracyjnà. Plany w toku opracowania,
jeÊli b´dà zakoƒczone i wejdà w ˝ycie do koƒca 2001
r., podtrzymajà rezerwacje z planów obowiàzujàcych
bez skutków z art. 36 ust. 1 ustawy. By∏oby to bardzo
korzystne dla gospodarki przestrzennej miasta.

6. Mieszkalnictwo

MMiieesszzkkaallnniiccttwwoo rrooddzziinnnnee

Zasoby mieszkaniowe na obszarze miasta na koniec
2000 r. szacuje si´ na 157 tys. mieszkaƒ, tj. 8,3 mln m2

powierzchni u˝ytkowej, z czego w zabudowie mieszka-
niowej o niskiej intensywnoÊci jest 2,2 mln m2, co stano-
wi 26% powierzchni ogó∏em. Na 1000 mieszkaƒców
Gdaƒska przypada 336,7 mieszkaƒ, co stanowi wi´cej
ni˝ przeci´tna dla miast polskich i województwa pomor-
skiego; liczba osób przypadajàca na mieszkanie - 2,88.
Ârednia wielkoÊç mieszkania w Gdaƒsku (53,3 m2) jest
ni˝sza od przeci´tnej dla miast polskich i województwa,
mniejsza od przeci´tnej jest te˝ liczba izb w mieszkaniu.
WWaarruunnkkii zzaammiieesszzkkiiwwaanniiaa –– ookkrreeÊÊlloonnee ppoowwiieerrzzcchhnniiàà
mmiieesszzkkaanniiaa pprrzzyyppaaddaajjààccàà nnaa mmiieesszzkkaaƒƒccaa –– kksszzttaa∏∏ttuujjàà
ssii´́ ww GGddaaƒƒsskkuu ((nniieeccaa∏∏ee 1199 mm22)) ppoonnii˝̋eejj pprrzzeeccii´́ttnneejj kkrraajjoo--
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wweejj,, aallee ttrroocchh´́ ppoowwyy˝̋eejj pprrzzeeccii´́ttnneejj ddllaa wwoojjeewwóóddzzttwwaa
ppoommoorrsskkiieeggoo.. W Europie Zachodniej wskaênik ten
znacznie przekroczy∏ 30 m2, a w USA 60 m2. Jako cie-
kawostk´ mo˝na podaç, ˝e w Podkowie LeÊnej ju˝ 
w 1998 r. zosta∏ przekroczony wskaênik 33 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej na mieszkaƒca. Warunki zamiesz-
kiwania sà ró˝ne w poszczególnych cz´Êciach Gdaƒska
i typach zabudowy. O ile w mieszkalnictwie niskim na
mieszkaƒca przypada ponad 22 m2, to w zabudowie blo-
kowej ok. 17 m2. Najgorsze warunki mieszkaniowe okre-
Êlone tym wskaênikiem majà M∏yniska, Przymorze, Za-
spa. Wynika to ze struktury zabudowy blokowej, zamo˝-
noÊci mieszkaƒców oraz ze struktury demograficznej. 
Znacznie lepsze wskaêniki majà tereny zachodnie
Gdaƒska, gdzie mieszkania sà wi´ksze, wy˝szy jest
bowiem udzia∏ zabudowy jednorodzinnej. W tej cz´Êci
miasta na mieszkanie przypada jednak wi´cej osób; sà
to na ogó∏ rodziny pe∏ne i zazwyczaj wielopokoleniowe
(patrz aneks nr 9B). 
Drugim, niemniej istotnym ale bardziej umownym,
wskaênikiem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
jest wskaênik samodzielnoÊci zamieszkiwania, wyra˝a-
jàcy si´ liczbà gospodarstw domowych przypadajàcych
na 100 mieszkaƒ. Jest on bardzo uzale˝niony od kon-
dycji finansowej gospodarstw domowych. Z∏a sytuacja
materialna rodzin nie tylko hamuje proces usamodziel-
niania si´ (trudnoÊç w nabyciu lub pokryciu kosztu wy-
najmu mieszkania), ale sk∏ania wr´cz do wspólnego za-
mieszkiwania dwóch pokoleƒ doros∏ych w celu minima-
lizacji kosztów sta∏ych prowadzenia gospodarstwa.
Wskaênik samodzielnoÊci zamieszkiwania szacuje si´
obecnie w Gdaƒsku na ok. 110 gospodarstw domo-
wych na 100 mieszkaƒ.
Pomimo s∏abego nap∏ywu ludnoÊci tempo poprawy wa-
runków mieszkaniowych w Gdaƒsku jest niskie. W trakcie
ostatniego spisu powszechnego (w grudniu 1988 r.) na
mieszkaƒca Gdaƒska przypad∏o oko∏o 15 m2, co ozna-
cza, ˝e w 12-letnim okresie wartoÊç ta wzros∏a o 4 m2.
Przyczynà tego stanu jest relatywnie ma∏a liczba budo-
wanych mieszkaƒ – ok. 2 na 1000 mieszkaƒców (War-
szawa osiàgn´∏a wskaênik 10 mieszkaƒ na 1000, Bia-
∏ystok ok. 8).

MMiieesszzkkaallnniiccttwwoo zzbbiioorroowwee

Najwa˝niejsze obiekty mieszkalnictwa zbiorowego
Gdaƒska to domy akademickie, koncentrujà one bowiem
kilkutysi´cznà rzesz´ ponadprzeci´tnie mobilnej ludnoÊ-
ci. JednoczeÊnie w sezonie letnim pe∏nià funkcj´ bazy
noclegowej, a wi´c sà obiektami obs∏ugi ruchu turystycz-
nego dla m∏odego, przeci´tnie sytuowanego turysty. 

Obecnie w Gdaƒsku jest 21 domów akademickich. Naj-
liczniejsze sà obiekty Uniwersytetu Gdaƒskiego, Poli-
techniki Gdaƒskiej i Akademii Medycznej. Skupione sà
one g∏ównie przy ul. Polanki w dzielnicy Oliwa oraz przy
ul. Wyspiaƒskiego, Traugutta i Do Studzienki w dzielni-
cy Wrzeszcz.

7. Us∏ugi i administracja

CCeennttrraallnnee ppaassmmoo uuss∏∏uuggoowwee

GG∏∏óówwnnyymm zzjjaawwiisskkiieemm ww ssffeerrzzee uuss∏∏uugg ii aaddmmiinniissttrraaccjjii jjeesstt
cceennttrraallnnee ppaassmmoo uuss∏∏uuggoowwee ((CCPPUU)),, rroozzcciiààggaajjààccee ssii´́
wwzzdd∏∏uu˝̋ gg∏∏óówwnneejj oossii kkoommuunniikkaaccjjii ddrrooggoowweejj ii kkoolleejjoowweejj
GGddaaƒƒsskk--GGddyynniiaa,, zz gg∏∏óówwnnyymmii ooggnniiwwaammii ww ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiuu
GGddaaƒƒsskkaa,, WWrrzzeesszzcczzuu ii OOlliiwwiiee.. JJeesstt ttoo ssttrruukkttuurraa aagglloommee--
rraaccyyjjnnaa,, mmaajjààccaa sswwoojjàà kkoonnttyynnuuaaccjj´́ ww SSooppoocciiee ii GGddyynnii,,
ssttaannoowwiiààccaa oo ttoo˝̋ssaammooÊÊccii TTrróójjmmiiaassttaa.. PPee∏∏nnii oonnaa rrooll´́
ooÊÊrrooddkkaa ooggóóllnnoo-- ii ppoonnaaddmmiieejjsskkiieeggoo,, sskkuuppiiaajjààcceeggoo
oobbiieekkttyy uuss∏∏uuggoowwee ooÊÊrrooddkkoottwwóórrcczzee ii zznnaacczznnàà ggrruupp´́
oobbiieekkttóóww uuss∏∏uuggoowwyycchh oo sswwoobbooddnneejj llookkaalliizzaaccjjii:: wwyy˝̋sszzee
uucczzeellnniiee,, sszzkkoo∏∏yy,, sszzppiittaallee.. 
W obszarze Centralnego Pasma Us∏ugowego trwa in-
tensywna modernizacja i restrukturyzacja obiektów ist-
niejàcych, a tak˝e powstajà nowe obiekty, przede
wszystkim placówki handlowe i handlowo-us∏ugowe,
które wype∏niajà stopniowo t´ struktur´. Szczególnie
ÂródmieÊcie Gdaƒska dysponuje ogromnymi rezerwa-
mi terenowymi, uzyskiwanymi w wyniku restrukturyzacji
terenów stoczniowych i terenów innego zagospodaro-
wania przemys∏owo-sk∏adowego.

IInnnnee kkoonncceennttrraaccjjee uuss∏∏uugg

NNiieeppookkoojjààccyymm zzjjaawwiisskkiieemm ddllaa rroozzwwoojjuu pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo
GGddaaƒƒsskkaa jjeesstt bbrraakk rreeaalliizzaaccjjii pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh oodd llaatt 
ww ppllaannaacchh zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo ooÊÊrroodd--
kkóóww ddzziieellnniiccoowwyycchh:: ZZaassppaa –– ppaass ssttaarrttoowwyy,, PPrrzzyymmoorrzzee ––
OObbrrooƒƒccóóww WWyybbrrzzee˝̋aa,, PPiieecckkii--MMiiggoowwoo –– WWyyssppaa PPiieecceeww--
sskkaa.. TTee wwoollnnee pprrzzeessttrrzzeenniiee wwyyppee∏∏nnii∏∏yy ssii´́ nnaattoommiiaasstt
ddrroobbnnyymm ii ssuubbssttaannddaarrddoowwyymm hhaannddlleemm,, którego w∏aÊci-
ciele sà powa˝nà si∏à przeciwstawiajàcà si´ wprowa-
dzaniu zagospodarowania przewidywanego przez pla-
ny. RównoczeÊnie wzrost motoryzacji indywidualnej 
i zwiàzana z tym zmiana zachowaƒ konsumenckich 
w zakresie cz´stotliwoÊci zaopatrywania gospodarstw
domowych zdajà si´ zmniejszaç liczb´ poziomów hie-
rarchicznych oÊrodków us∏ugowych.
Istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni miej-
skiej Gdaƒska wywo∏a∏o powstanie wielu nowych inwe-
stycji handlowych. Strukturotwórczy charakter dla prze-
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strzeni mia∏o wybudowanie wzd∏u˝ Obwodnicy Trójmia-
sta kilku hipermarketów o ∏àcznej  powierzchni u˝ytko-
wej 120 tys. m2. Mo˝na mówiç o ppoowwssttaanniiuu zzaacchhooddnniiee--
ggoo ppaassmmaa hhaannddlloowwoo--uuss∏∏uuggoowweeggoo ((ZZPPHHUU)),, kkoonnkkuurreenn--
ccyyjjnneeggoo ww nniieekkttóórryycchh aassppeekkttaacchh ww ssttoossuunnkkuu ddoo cceennttrraall--
nneeggoo ppaassmmaa uuss∏∏uuggoowweeggoo ((CCPPUU)). Jak dotàd ZPHU kon-
centruje prawie wy∏àcznie obiekty handlowe, wÊród
nich handel o charakterze codziennym, w tradycyjnej
urbanistyce zaliczany do us∏ug podstawowych.
Powsta∏y i powstajà tak˝e nieliczne obiekty handlowo-
-us∏ugowe poza obu wymienionymi pasmami us∏ugo-
wymi: Zaspa – ETC, Piecki-Migowo – Carrefour (w bu-
dowie), hurtownia Makro Cash & Carry (w Przejazdo-
wie, tu˝ za granicà miasta). Ta ostatnia lokalizacja jest
przejawem konkurencji gmin sàsiadujàcych w lokaliza-
cji obiektów handlowych, z którà muszà si´ liczyç
wszystkie koncepcje rozwojowe us∏ug w Gdaƒsku.
Reasumujàc, inwestycje zrealizowane zarówno w paÊ-
mie CPU, jak i w pozosta∏ych obszarach zainwestowa-
nia miejskiego prowadzi∏y jedynie do modernizacji i po-
rzàdkowania zagospodarowania i wype∏nienia wolnych
przestrzeni. Strukturotwórczy charakter mia∏y nato-
miast inwestycje przy Obwodnicy Trójmiasta. 

HHaannddeell

Na prze∏omie 2000/2001 r. funkcjonowa∏o w Gdaƒsku
oko∏o 5,4 tys. sklepów handlu detalicznego o po-
wierzchni sprzeda˝owej ogó∏em 383,2 tys. m2. W ostat-
nich latach przy niewielkim spadku liczby sklepów 
w Gdaƒsku nast´puje wzrost powierzchni sprzeda˝o-
wej, co skutkuje poprawà Êredniej wielkoÊci sklepu; na-
dal jednak liczebnie dominujà sklepy do 50 m2. Prze-
ci´tna powierzchnia sklepu w Gdaƒsku wynosi obecnie
72 m2 i jest to wartoÊç zbli˝ona do Êredniej dla Warsza-
wy (74 m2) i Poznania (70 m2). Na jeden sklep w Gdaƒ-
sku przypada 85 osób, podobnie jak we Wroc∏awiu, 
a wi´cej ni˝ w Poznaniu i Warszawie – ok. 72 osoby.
Na 1000 mieszkaƒców  Gdaƒska przypada 840 m2, gdy
w Warszawie 1038 m2, Poznaniu 984 m2. Sà to wartoÊ-
ci znacznie ni˝sze od miast Unii Europejskiej.
Wspó∏czesny rozwój handlu i us∏ug wymaga wprowa-
dzenia nowych poj´ç, poza poj´ciem oÊrodka us∏ugo-
wego funkcjonujàcego tradycyjnie w urbanistyce. OÊro-
dek us∏ugowy to koncentracja obiektów us∏ugowych,
oÊrodkotwórczych o podobnej cz´stotliwoÊci korzysta-
nia, która decyduje o poziomie hierarchicznym oÊrodka,
natomiast wspó∏czesne wielkoprzestrzenne obiekty
handlowo-us∏ugowe (WOH) koncentrujà ró˝norodne
funkcje us∏ugowe pod wspólnym dachem. HHiippeerrmmaarrkkeett
ttoo jjeeddnnookkoonnddyyggnnaaccyyjjnnyy,, wwiieellkkoopprrzzeessttrrzzeennnnyy oobbiieekktt hhaann--

ddlloowwoo--uuss∏∏uuggoowwyy ((ttzzww.. pp∏∏aasskkiiee cceennttrruumm)) oo wwyyrraaêênneejj
ddoommiinnaaccjjii hhaannddlluu,, zzllookkaalliizzoowwaannyy nnaa ddzziiaa∏∏ccee ppoowwyy˝̋eejj
33,,00 hhaa.. ZZddeeccyyddoowwaanniiee ooddrróó˝̋nniiaa ssii´́ oonn oodd cceennttrruumm hhaann--
ddlloowwoo--uuss∏∏uuggoowweeggoo –– oobbiieekkttuu wwiieellookkoonnddyyggnnaaccyyjjnneeggoo 
ii wwiieellooffuunnkkccyyjjnneeggoo,, zz dduu˝̋yymm uuddzziiaa∏∏eemm ffuunnkkccjjii nniieehhaann--
ddlloowwyycchh.. 
W ostatnich latach obserwuje si´ rozwój sieci wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych z artyku∏ami co-
dziennego zakupu oraz rozwój wielofunkcyjnych cen-
trów handlowo-us∏ugowych. Sprzyja mu zwi´kszenie
zagranicznych inwestycji w sektorze handlu. Asorty-
ment i forma obs∏ugi tych obiektów dostosowane sà do
potrzeb klienta zmotoryzowanego. Developerzy cen-
trów handlowo-us∏ugowych szacujà 75% udzia∏ klienta
zmotoryzowanego w centrach zlokalizowanych we-
wnàtrz struktury miejskiej i 90% udzia∏ w centrach pery-
feryjnych. W galeriach centrów handlowych powstajà
sieci wyspecjalizowanych sklepów, oferujàcych marko-
we towary i wysoki poziom obs∏ugi, nastawione na
klienta zamo˝nego.
Centra handlowo-us∏ugowe powodujà zmiany w zago-
spodarowaniu przestrzeni, w tym tak˝e w przekszta∏ce-
niach terenów zdegradowanych. Powstawanie wielko-
przestrzennych obiektów handlowych na peryferiach
miast stanowi zagro˝enie dla ÊródmieÊç. 

OOÊÊwwiiaattaa

Wykszta∏cenie tradycyjnie zajmuje wysokà pozycj´
wÊród wartoÊci najwy˝ej cenionych w spo∏eczeƒstwie
polskim. Era globalizacji, informatyzacji i szybkich
zmian dokonujàcych si´ w ró˝nych aspektach ̋ ycia wy-
musza dostosowanie systemu edukacji do najlepszych
systemów Êwiatowych. Podnoszenie poziomu wy-
kszta∏cenia spo∏eczeƒstwa jest nieodzownym warun-
kiem ekspansji gospodarczej.
Wdra˝anie reformy polskiego systemu edukacji rozpo-
cz´∏o si´ w roku szkolnym 1999/2000. Od wrzeÊnia
1999 r. zacz´∏a funkcjonowaç szeÊcioletnia szko∏a pod-
stawowa i trzyletnie gimnazjum. Poczàtek dzia∏ania
przekszta∏conych szkó∏ ponadgimnazjalnych (trzylet-
nich liceów profilowanych, dwuletnich szkó∏ zawodo-
wych i liceów uzupe∏niajàcych) przypadnie na 1 wrzeÊ-
nia 2002 r. 
G∏ówne wskaêniki charakteryzujàce poszczególne ele-
menty systemu edukacji w Gdaƒsku prezentuje tab. 5.
W Gdaƒsku funkcjonujà, oprócz wymienionych, szko∏y
przyszpitalne (4 podstawowe). Liczba dzieci uczàcych
si´ w szko∏ach podstawowych niepublicznych wynosi
1,2 tys. (4,6% grupy wiekowej), natomiast w gimna-
zjach niepublicznych – 0,6 tys. (ok.10% grupy wiekowej).
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WWaarruunnkkii nnaauukkii ww sszzkkoo∏∏aacchh ww GGddaaƒƒsskkuu –– ppoozzaa nniieelliicczznnyy--
mmii wwyyjjààttkkaammii –– ssàà ddoobbrree.. Najlepsza sytuacja jest w dziel-
nicach Oliwa, Wrzeszcz, ÂródmieÊcie, które sà dobrze
wyposa˝one w obiekty dydaktyczne. W dzielnicach
Port, Po∏udnie i Zachód wyst´pujà rejony gorszej do-
st´pnoÊci do szkó∏. Ponadto w rejonie Kokoszek funk-
cjonujà ma∏e szko∏y w budynkach niedostosowanych
do potrzeb edukacji. Nieliczne obiekty w mieÊcie wypo-
sa˝one sà w baseny.
W Gdaƒsku, obok szkó∏ komunalnych i prywatnych,
dzia∏ajà szko∏y podleg∏e MON (Wojskowe Liceum Mu-
zyczne przy ul. ¸àkowej), a tak˝e ministrom spraw we-
wn´trznych i sprawiedliwoÊci (zespó∏ szkó∏ przy ul. Po-
lanki). Ponadto w Gdaƒsku funkcjonujà szko∏y artys-
tyczne – muzyczne i baletowa. Szko∏y o znaczeniu re-
gionalnym, których prowadzenie nale˝y do samorzàdu
województwa, to 4 placówki policealne o profilu me-
dycznym.

OOcchhrroonnaa zzddrroowwiiaa

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gdaƒsku
dzia∏a∏y (stan na rok 2000) 123 przychodnie, w tym
33 s∏u˝by medycyny pracy, 6 rehabilitacyjnych, 3 spó∏-
dzielnie lekarskie i 17 przychodni prywatnych. W zain-
westowanej cz´Êci miasta dost´pnoÊç do przychodni
jest na ogó∏ dobra. Wyjàtkiem jest Wrzeszcz Dolny, któ-
rego cz´Êç mieszkaƒców korzysta z obiektów w No-
wym Porcie. Niezb´dne b´dzie znalezienie lokalizacji
zast´pczej dla przychodni przy ul. Kiliƒskiego, której
budynek jest w bardzo z∏ym stanie technicznym. Inwe-
stycje konieczne b´dà tak˝e w dzielnicach Zachód i Po-
∏udnie, gdzie brakuje przychodni.
W Gdaƒsku jest du˝o obiektów specjalistycznych us∏ug
medycznych o znaczeniu ponadlokalnym. Wi´kszoÊç
obiektów Êwiadczàcych us∏ugi lecznictwa specjalistycz-
nego zlokalizowano w zainwestowanej cz´Êci miasta.
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Tab.  5  Charakterystyka systemu oÊwiaty publicznej w Gdaƒsku 
w roku szkolnym 2000/2001

Wyszczególnienie Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Wskaênik
obiektów korzystajàcych oddzia∏ów dzieci pomieszczeƒ zmianowoÊci

w  tys. na do nauki
oddzia∏

1. Przedszkola 85 6,8 315 22 - -

2. Szko∏y 
podstawowe

– dla dzieci 
ogó∏em 77 31,3 1383 22,6 1144 1,2

– w tym:klasy 0, - 3,0 138 21,7 - -
klasy I-VI - 28,3 1245 22,7 - -

– specjalne 5 0,8 - - - -
– dla doros∏ych 1 0,08 3 - - -

3. Gimnazja
– dla m∏odzie˝y 36 10,7 436 24,5 568 0,8
– specjalne 6 0,17 - - - -
– dla doros∏ych 1 0,10 4 - - -

4. Licea (LO)
– dla m∏odzie˝y 20 13,0 414 31,4 440 0,9
– dla doros∏ych 3 2,2 62 - - -

5. Szko∏y 
zawodowe 
i technika - 17,8 660 27 1100 -
– specjalne 4 0,3 30 - - -
– dla doros∏ych - 1,2 47 - - -
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Przewiduje si´, ˝e w miar´ post´pu procesu prywatyza-
cji i powstawania nowych niepublicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej rozmieszczenie us∏ug lecznictwa
specjalistycznego b´dzie bardziej równomierne.
WW GGddaaƒƒsskkuu jjeesstt oobbeeccnniiee 1100 sszzppiittaallii ooggóóllnnyycchh oo ∏∏ààcczznneejj
lliicczzbbiiee ∏∏óó˝̋eekk 33,,66 ttyyss.. LLiicczzbbaa ∏∏óó˝̋eekk nnaa 1100 ttyyss.. mmiieesszzkkaaƒƒ--
ccóóww wwyynnoossii ookk.. 8800.. JJeesstt ttoo wwsskkaaêênniikk ppoorróówwnnyywwaallnnyy zz iinn--
nnyymmii mmiiaassttaammii ww PPoollssccee.. Tendencja spadku liczby
miejsc szpitalnych, typowa dla krajów wysoko rozwini´-
tych, jest konsekwencjà wprowadzenia takich metod le-
czenia, jak chirurgia jednego dnia czy leczenie na od-
dzia∏ach dziennych. Polega to na tym, ˝e chory przeby-
wa w szpitalu tylko w ciàgu dnia i nie wymaga zapew-
nienia ∏ó˝ka szpitalnego.
W zakresie ratownictwa medycznego w Gdaƒsku dzia-
∏ajà dwa elementy systemu wymagane w projekcie
Ustawy o paƒstwowym ratownictwie medycznym: Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego (w bazie Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej przy ul. Sosnowej) oraz zespo∏y
transportu chorych (5 karetek typu „R“ zlokalizowanych
przy ul. Beniowskiego (na terenie stra˝y po˝arnej), przy
al. Zwyci´stwa, w Z∏otej Karczmie, przy Trakcie Âw.
Wojciecha i przy ul. Elblàskiej). W okresie letnim planu-
je si´ ulokowanie karetki w Sobieszewie. Takie roz-
mieszczenie karetek jest optymalne i nie wymaga inwe-
stycji. Trzeci element systemu ratownictwa – szpitalne
oddzia∏y ratunkowe – jest w trakcie organizacji. Obec-
nie dzia∏a taki oddzia∏ w szpitalu na Zaspie.
W Gdaƒsku jest 11 ˝∏obków. Ucz´szcza do nich ok.
570 dzieci, tj. 4,7% grupy wiekowej 0-2 lat. ˚∏obki dys-
ponujà 620 miejscami (w stosunku do 1990 r. spadek
liczby miejsc wynosi 50%).
Liczba aptek wynosi 134, z tego 120 to apteki prywat-
ne. Na jednà aptek´ przypada 3417 osób. Jest to
wskaênik podobny do obserwowanego w innych mia-
stach polskich.
W mieÊcie rosnà potrzeby w zakresie opieki spo∏ecznej.
Obecnie zakres dzia∏ania Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej (MOPS) obejmuje: domy pomocy spo∏ecznej
– pobytowy i dzienne, noclegowni´, oÊrodki adaptacyjne
dla m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej, Êrodowiskowy dom sa-
mopomocy dla m∏odzie˝y z zaburzeniami psychicznymi,
pogotowie opiekuƒcze dla dzieci, oÊrodek adopcyjno-
-opiekuƒczy, ogniska wychowawcze, dom dziecka, Êro-
dowiskowy dom samopomocy dla osób upoÊledzonych
umys∏owo. MOPS dysponuje ok. 350 miejscami sta∏ego
pobytu. Jest to zbyt ma∏o w stosunku do potrzeb. Cz´Êç
podopiecznych kierowana jest do domów pomocy pro-
wadzonych przez organizacje pozarzàdowe i osoby 
fizyczne (Caritas przy ul Fromborskiej, Dom Seniora na
Zaspie, „Dom za Sosnami“ w Brzeênie, Dom Samopo-

mocy dla Osób UpoÊledzonych Umys∏owo przy ul. Ty-
siàclecia, dom opieki przy ul. Turystycznej) oraz do
oÊrodków powiatowych nale˝àcych do powiatu gdaƒ-
skiego po∏o˝onych w Gdaƒsku przy ul. Starogardzkiej 
i Polanki. Z powodu okresowego braku miejsc, niewielka
liczba podopiecznych kierowana jest do Pelplina, Gnie-
wu, Starogardu Gdaƒskiego i Wejherowa.

SSzzkkoollnniiccttwwoo wwyy˝̋sszzee

GGddaaƒƒsskk wwrraazz zz GGddyynniiàà ii SSooppootteemm jjeesstt wwaa˝̋nnyymm ooÊÊrroodd--
kkiieemm aakkaaddeemmiicckkiimm ww PPoollssccee –– mmoo˝̋nnaa ttuu ssttuuddiioowwaaçç pprraa--
wwiiee wwsszzyyssttkkiiee kkiieerruunnkkii nnaauucczzaanniiaa zz wwyyjjààttkkiieemm rroollnnii--
cczzyycchh.. SSaamm GGddaaƒƒsskk zzaajjmmuujjee ssiióóddmmee mmiieejjssccee ppoodd wwzzggll´́--
ddeemm lliicczzbbyy ssttuuddeennttóóww.. Siedzib´ ma tu szeÊç uczelni
paƒstwowych: Uniwersytet Gdaƒski, Politechnika Gdaƒ-
ska, Akademia Medyczna w Gdaƒsku, Akademia Wy-
chowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Akademia
Sztuk Pi´knych oraz pi´ç uczelni niepaƒstwowych, 
z których dwie majà uprawnienia do nadawania stopnia
magisterskiego. W Gdaƒsku dzia∏ajà tak˝e 22 instytuty
naukowe i oddzia∏y instytutów nie prowadzàce dzia∏al-
noÊci dydaktycznej.
W mieÊcie studiuje 26 tys. studentów na studiach
dziennych (nie liczàc oddzia∏ów zlokalizowanych w So-
pocie i Gdyni) i 1,2 tys. na wieczorowych. ¸àcznie z wy-
dzia∏ami uniwersyteckimi zlokalizowanymi w Sopocie 
i Gdyni – 32 tys. na studiach dziennych i 21 tys. na wie-
czorowych, zaocznych i eksternistycznych. Na uczel-
niach i w instytutach pracuje ok. 2 tys. samodzielnych
pracowników naukowych. 
Placówki uczelniane i instytuty zlokalizowane sà g∏ów-
nie we Wrzeszczu Górnym i Oliwie Górnej, gdzie
mieszczà si´ UG, PG, AMG i AWF. Uczelnie majà 
w tych koncentracjach ogromne rezerwy terenów roz-
wojowych, które cz´Êciowo wydzier˝awiajà pod dzia∏al-
noÊç komercyjnà. Uczelnie artystyczne znajdujà si´ 
w ÂródmieÊciu. Uczelnie prywatne majà swoje siedziby
tak˝e w innych rejonach miasta. Ich rozproszenie nie
ma uzasadnienia funkcjonalnego, lecz wynika z roz-
mieszczenia obiektów adaptowanych na ich siedziby. 

8. Gospodarka morska, przemys∏,  
sk∏ady, bazy

GGoossppooddaarrkkaa mmoorrsskkaa ii ffuunnkkccjjaa pprrzzeemmyyss∏∏oowwoo--sskk∏∏aaddoowwaa
ssàà ttrraaddyyccyyjjnnyymmii ppooddssttaawwaammii rroozzwwoojjuu ggoossppooddaarrcczzeeggoo
GGddaaƒƒsskkaa.. WW oossttaattnniicchh llaattaacchh pprrzzeecchhooddzzàà oonnee ppoowwaa˝̋nnyy
kkrryyzzyyss,, kkttóórryy pprraakkttyycczznniiee zzlliikkwwiiddoowwaa∏∏ rryybboo∏∏óówwssttwwoo ddaallee--
kkoommoorrsskkiiee ii ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç aarrmmaattoorrsskkàà.. PPrroodduukkccjjaa ii rreemmoonn--
ttyy ssttaattkkóóww pprrzzeettrrwwaa∏∏yy nnaajjggoorrsszzyy ookkrreess,, aallee ssàà ttoo ddzziieeddzzii--
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nnyy zzaawwsszzee bbaarrddzzoo nnaarraa˝̋oonnee nnaa zzmmiieennnnàà kkoonniiuunnkkttuurr´́
ÊÊwwiiaattoowwàà.. NNaattoommiiaasstt wwzzrraassttaajjààccee pprrzzee∏∏aadduunnkkii ppoorrttoowwee,,
sszzcczzeeggóóllnniiee ppoo uurruucchhoommiieenniiuu PPoorrttuu PPóó∏∏nnooccnneeggoo –– jjeeddyy--
nneeggoo,, gg∏∏´́bbookkoowwooddnneeggoo ppoorrttuu ppoollsskkiieeggoo –– zzaappeewwnnii∏∏yy
GGddaaƒƒsskkoowwii pprrzzoodduujjààccee mmiieejjssccee wwÊÊrróódd ppoorrttóóww bbaa∏∏ttyycc--
kkiicchh.. Przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na obszarze admini-
strowanym przez Zarzàd Morskiego Portu Gdaƒsk 
S. A. prowadzà dzia∏alnoÊç prze∏adunkowà:
● drobnicy konwencjonalnej, nawozów sztucznych, tar-
cicy, wyrobów stalowych,
● siarki p∏ynnej i granulowanej, fosforytów, soli i sody,
● owoców po∏udniowych, w tym bananów,
● paliw p∏ynnych, gazu ciek∏ego LPG,
● ∏adunków masowych – suchych: zbo˝a, rudy, w´gla,
● ∏adunków kontenerowych i ro-ro (linii dowozowych)
oraz ruchu promowego.
Zasadniczà cz´Êç prze∏adunków portów Gdaƒska sta-
nowià towary masowe, w tym paliwa p∏ynne obs∏ugiwa-
ne przez Port Pó∏nocny. Zmala∏a wielkoÊç prze∏adun-
ków towarów masowych suchych, a przede wszystkim
w´gla, rudy i siarki, które dawniej by∏y specjalnoÊcià
portu gdaƒskiego. Szacunkowe zdolnoÊci prze∏adunko-
we portu gdaƒskiego przedstawia tab. 6.
Najwi´ksze rezerwy zdolnoÊci prze∏adunkowej wyst´-
pujà w potencjale paliw p∏ynnych (oko∏o 80%), drobnicy
konwencjonalnej oraz suchych ∏adunków chemicznych
i drewna. 
Trwa ciàg∏a rozbudowa – szczególnie w rejonie Portu
Pó∏nocnego – nowoczesnych, wyspecjalizowanych baz
prze∏adunkowych. Stary port wewn´trzny w Nowym Por-
cie pe∏ni teraz funkcj´ wolnego obszaru celnego, który
rozrasta si´ w kierunku po∏udniowym w jednostce urbani-
stycznej Letnica-M∏yniska. Strefa wolnoc∏owa jest przejÊ-
ciowà formà dzia∏alnoÊci portu, gdy˝ zostanie zlikwidowa-
na z chwilà integracji Polski z Unià Europejskà. Na sektor
przemys∏u portowego sk∏adajà si´ przedsi´biorstwa bran-
˝y stoczniowej, naftowo-gazowej i chemicznej. 
Po bankructwie Stoczni Gdaƒskiej i zakupie jej przez
Stoczni´ Gdyƒskà na gdaƒskim rynku przemys∏u okr´-
towego pierwszoplanowà pozycj´ zajmuje Gdaƒska
Stocznia Remontowa, zatrudniajàca oko∏o 3 tys. pra-
cowników. Sporà aktywnoÊç wykazuje tak˝e Stocznia
Pó∏nocna. Odradza si´ równie˝ dzia∏alnoÊç produkcyj-
na Stoczni Gdaƒskiej. Ponadto w latach dziewi´çdzie-
siàtych powsta∏o kilka mniejszych stoczni.
Rafineria Gdaƒska – le˝àca poza granicami portu, ale
wchodzàca w sk∏ad gdaƒskiego kompleksu portowo-
-przemys∏owego – nale˝y do najnowoczeÊniejszych za-
k∏adów petrochemicznych w Europie Ârodkowej. Prze-
twarza oko∏o 3,5 mln ton ropy naftowej. Zaopatruje pol-
ski rynek w 20% paliw p∏ynnych oraz 40% surowców 

i olejów. Do Europy Zachodniej eksportuje 15% swoich
wyrobów. Zarówno w zakresie dostaw ropy naftowej, jak
i eksportu produktów, obs∏ugiwana jest przez terminale
prze∏adunkowe paliw p∏ynnych w Porcie Pó∏nocnym. Ra-
fineria Gdaƒska zatrudnia oko∏o 1,7 tys. pracowników.
Przemys∏ chemiczny reprezentowany jest w porcie
gdaƒskim przez zak∏ady eksportowe siarki i innych ∏a-
dunków chemicznych „Siarkopol“, które rocznie wytwa-
rzajà oko∏o 1,4 mln ton produktów, w tym 0,6 mln ton
siarki oraz zak∏ady nawozów fosforowych, które wytwa-
rzajà prze∏adunki oko∏o 1,0 mln ton produktów.
Przysz∏oÊç transportu morskiego w Gdaƒsku jest uwarun-
kowana nie tylko koniunkturà, ale te˝ po∏o˝eniem 
w Europie, geografià handlu mi´dzynarodowego oraz
rozwojem technologii transportowych. Sytuacja Gdaƒska
(i innych portów polskich) nie jest pod tym wzgl´dem ko-
rzystna. Port po∏o˝ony jest na uboczu w stosunku do
otwartych akwenów oceanicznych i g∏ównych europej-
skich centrów gospodarczych. W wyniku rozwoju konte-
neryzacji i wzrostu wielkoÊci jednostek p∏ywajàcych
znacznà cz´Êç ∏adunków drobnicowych przej´∏y termina-
le zachodnioeuropejskie (Hamburg, Rotterdam), posiada-
jàce g∏´bsze akweny i lepsze po∏àczenia drogowe z za-
pleczem europejskim. Nie bez znaczenia jest te˝ opór
spo∏eczny, szczególnie mieszkaƒców Stogów, jaki wywo-
∏uje inwestowanie w nowe bazy prze∏adunkowe w rejonie
Portu Pó∏nocnego. Mo˝e on zniech´ciç inwestorów, któ-
rzy wybiorà inne lokalizacje dla swoich inwestycji. By∏oby
to zaprzepaszczenie najlepszej w kraju lokalizacji.
SSttrruukkttuurryy ppoorrttoowwoo--pprrzzeemmyyss∏∏oowwee mmaajjàà ww GGddaaƒƒsskkuu bbaarr--
ddzzoo wwyyrraazziissttee rroozzmmiieesszzcczzeenniiee pprrzzeessttrrzzeennnnee.. GG∏∏óówwnnàà 
ii nnaajjwwii´́kksszzàà kkoonncceennttrraaccjj´́ tteejj ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii ssttaannoowwii zzaa--
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Tab. 6 ZdolnoÊci prze∏adunkowe 
portu gdaƒskiego

¸adunek Jednostka IloÊç

paliwa p∏ynne mln ton 32,0
gaz p∏ynny mln ton 0,6
p∏ynne ∏adunki inne mln ton 1,0
produkty chemiczne mln ton 5,0
w´giel mln ton 12,0
ruda mln ton 1,0
zbo˝a mln ton 0,6
drewno mln ton 0,3
drobnica konwencjonalna mln ton 4,0
drobnica ro-ro, promowa 
i kontenerowa mln ton 0,5
samochody tys. sztuk 16
pasa˝erowie tys. osób        130
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portu gdaƒskiego
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cchhooddnniiaa cczz´́ÊÊçç ddzziieellnniiccyy PPoorrtt,, ppoo oobbuu ssttrroonnaacchh MMaarrttwweejj
WWiiss∏∏yy.. Zdecydowanie mniejsze zgrupowania funkcji
przemys∏owej wyst´pujà w innych jednostkach urbani-
stycznych miasta: w Kokoszkach Przemys∏owych, Oli-
wie (wzd∏u˝ linii kolejowej) oraz Oruni. Pojedyncze za-
k∏ady zlokalizowane sà tak˝e w innych jednostkach.
Wspó∏czeÊnie wszystkie te mniejsze lokalizacje, oprócz
Kokoszek Przemys∏owych, znajdujà si´ w fazie restruk-
turyzacji w kierunku zagospodarowania mieszkaniowo-
-us∏ugowego. Tak˝e po∏udniowa cz´Êç dzielnicy Port,
obszar Nowego Miasta, dotàd g∏ówna koncentracja pro-
dukcji stoczniowej – zmieni∏a swojà funkcj´. Produkcja
stoczniowa stopniowo wycofuje si´ na Wysp´ Ostrów, 
a Nowe Miasto w strukturalizacji urbanistycznej do∏à-
czone zosta∏o do ÂródmieÊcia jako przysz∏y obszar roz-
wojowy funkcji us∏ugowych i mieszkaniowych.

9. Gospodarka turystyczna

Gdaƒsk jest najwa˝niejszym oÊrodkiem turystycznym 
w Polsce pó∏nocnej i w basenie po∏udniowego Ba∏tyku. 
O atrakcyjnoÊci tego oÊrodka decyduje koncentracja wy-
bitnych walorów historycznych, przyrodniczych, krajobra-
zowych oraz wspó∏czesna aktywnoÊç kulturalno-nauko-
wa i us∏ugowa. Najwa˝niejsze sà niewàtpliwie walory hi-
storyczne w postaci zgrupowania zabytków o randze mi´-
dzynarodowej oraz miejsc historycznych zwiàzanych z II
wojnà Êwiatowà i powstaniem „SolidarnoÊci“. Specyfikà
Gdaƒska sà jego walory wypoczynkowe, rzadko spotyka-
ne w tak du˝ych miastach, a tak˝e sàsiedztwo Sopotu 
i Gdyni, pozosta∏ych miast aglomeracji gdaƒskiej i regio-
nu, zw∏aszcza Malborka oraz atrakcyjnych rejonów pasa
nadmorskiego z Mierzejami Helskà i WiÊlanà, Pojezierza
Kaszubskiego, Kociewia, Wzniesienia Elblàskiego. 
Gdaƒsk posiada korzystne po∏àczenia transportowe:
morskie, lotnicze i làdowe, które u∏atwiajà ruch tury-
styczny. Miasto ma obecnie oko∏o 2500 miejsc nocle-
gowych ca∏orocznych, co w przeliczeniu daje 5 miejsc
noclegowych na 1000 mieszkaƒców i sytuuje Gdaƒsk
na 6. miejscu, za Warszawà, Krakowem, Poznaniem,
Wroc∏awiem i Szczecinem. 
Wed∏ug danych Stra˝y Granicznej w porcie morskim 
i na lotnisku w R´biechowie, w roku 2000, odprawiono
125,5 tys. osób, w tym 61,5 tys. z zagranicy.
WÊród ró˝nych rodzajów turystyki zdecydowanie domi-
nuje krótkopobytowa turystyka krajoznawcza, która wy-
nika ze specyfiki lokalnych walorów turystycznych.
Wa˝nà rol´ odgrywajà wczasy pobytowe oraz turystyka
morska. Ten ostatni rodzaj nie tyle ze wzgl´du na licz-
b´ turystów, co na jakoÊç i presti˝.  Turystyka bizneso-
wa i kongresowa odgrywa mniejszà rol´ (choç z roku

na rok wzrastajàcà), co wynika ze szczup∏oÊci specjali-
stycznej bazy. 
AAttrraakkccjjee ttuurryyssttyycczznnee GGddaaƒƒsskkaa uukk∏∏aaddaajjàà ssii´́ ww 44 kkoomm--
pplleekkssyy pprrzzeessttrrzzeennnnee::
● kkoommpplleekkss zzaabbyyttkkoowwyy ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiaa HHiissttoorryycczznneeggoo,, 
● kkoommpplleekkss zzaabbyyttkkoowwyy OOlliiwwyy,,
● kkoommpplleekkss nnaaddmmoorrsskkii ((ppaass nnaaddmmoorrsskkii zzaacchhooddnnii,, wwyy--
ssppaa SSttooggii,, WWyyssppaa SSoobbiieesszzeewwsskkaa)),,
● kkoommpplleekkss ppaarrkkoowwoo--lleeÊÊnnyy llaassóóww oolliiwwsskkiicchh zz ooggrrooddeemm
zzoooollooggiicczznnyymm..
ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee ttuurryyssttyycczznnee kkoonncceennttrruujjee ssii´́ ww ttrrzzeecchh
rreejjoonnaacchh mmiiaassttaa:: ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiuu HHiissttoorryycczznnyymm,, ggddzziiee zznnaajj--
dduujjee ssii´́ gg∏∏óówwnnaa bbaazzaa hhootteelloowwoo--ggaassttrroonnoommiicczznnaa ii wwii´́kk--
sszzooÊÊçç oobbiieekkttóóww kkuullttuurryy oorraazz ww ppaassiiee nnaaddmmoorrsskkiimm zzaacchhoodd--
nniimm ii nnaa WWyyssppiiee SSoobbiieesszzeewwsskkiieejj,, ww kkttóórryycchh ddoommiinnuujjee bbaa--
zzaa wwcczzaassoowwaa.. Pojedyncze obiekty infrastruktury tury-
stycznej rozproszone sà we wszystkich dzielnicach dol-
nego tarasu miasta. Kompleks parkowo-leÊny praktycz-
nie pozbawiony jest obiektów obs∏ugi ruchu turystyczne-
go, a przedwojenne zagospodarowanie tych terenów ule-
g∏o ca∏kowitej degradacji.
W Gdaƒsku wiele czynników ogranicza rozwój funkcji
turystycznej oraz ruch turystyczny:
● niedostateczna liczba obiektów noclegowych Êred-
niego standardu,
● s∏abo rozwini´te zaplecze dla sportów wodnych i in-
nych form aktywnego sp´dzania czasu,
● brak zaplecza dla tzw. turystyki kongresowej,
● ma∏a liczba i niedostateczny poziom imprez kultural-
nych, sportowych, gospodarczych, co wynika cz´Êcio-
wo z niedoskona∏oÊci bazy dla takich przedsi´wzi´ç,
● s∏abo zagospodarowane tereny zielone i pla˝owe,
● niedostateczna baza w porcie dla obs∏ugi podró˝y tu-
rystycznych,
● ma∏o sprawne rozwiàzania komunikacyjne wewnàtrz
miasta i aglomeracji, 
● brak instytucji koordynujàcej ró˝ne krajowe i mi´dzy-
narodowe projekty turystyczne.
Czynnikiem obiektywnym ograniczajàcym rozwój funkcji
turystycznej jest krótki sezon letni. Istotnym elementem
wp∏ywajàcym na rozwój turystyki i zapotrzebowania
spo∏ecznego na t´ form´ wypoczynku jest wyd∏u˝anie
si´ czasu wolnego od pracy, wzrost ruchliwoÊci spo∏e-
czeƒstwa i fakt, ̋ e turystyka przestaje byç elitarnà formà
sp´dzania wolnego czasu, a staje si´ wa˝nà i dochodo-
wà ga∏´zià gospodarki. Gdaƒsk ma jeszcze wielkie
mo˝liwoÊci rozwoju tej ga∏´zi: atrakcje turystyczne – nie-
zbyt dotàd eksponowane i eksploatowane, wolne tereny
dla lokalizacji bazy turystycznej, realizowane i planowa-
ne obiekty oraz urzàdzenia ogólnomiejskie s∏u˝àce pod-
niesieniu atrakcyjnoÊci pobytu turysty. 
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10. System transportowy

W sk∏ad systemu transportowego Gdaƒska wchodzà
podsystemy: drogowy, kolejowy z wydzielonà szybkà
kolejà miejskà, morski, lotniczy, tramwajowy oraz auto-
busowy, rowerowy i pieszy. Poszczególne podsystemy
zintegrowane sà w w´z∏ach przesiadkowych opartych
na stacjach kolejowych, przystankach szybkiej kolei
miejskiej, portach lotniczym i morskim oraz kolejowych
stacjach prze∏adunkowych.

PPooddssyysstteemm ddrrooggoowwyy

Gdaƒsk jest w´z∏em nast´pujàcych dróg krajowych 
i wojewódzkich:
● drogi krajowej nr 1, relacji Gdaƒsk-Âwiecie-Toruƒ-
-granica paƒstwa w Cieszynie (w granicach Gdaƒska:
ul. Oliwska od bazy promowej, Rybo∏owców, WolnoÊci,
Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wa∏y Piastowskie,
Wa∏y Jagielloƒskie, Trakt Âw. Wojciecha),
● drogi krajowej nr 7, Gdaƒsk-Elblàg-Warszawa-grani-
ca paƒstwa w Chy˝nem (w granicach Gdaƒska: ul. S∏o-
wackiego, Grunwaldzka, Aleja Zwyci´stwa, B∏´dnik,
Podwale Grodzkie, Wa∏y Jagielloƒskie, Okopowa, Pod-
wale Przedmiejskie, Elblàska), 
● drogi krajowej nr 6, relacji granica paƒstwa w Ko∏ba-
skowie-Szczecin-S∏upsk-Gdynia-Gdaƒsk (w granicach
Gdaƒska: Obwodnica Trójmiasta),
● drogi wojewódzkiej nr 221, relacji Gdaƒsk-Przywidz-
-KoÊcierzyna (w granicach Gdaƒska: ul. Âwi´tokrzyska,
Ma∏omiejska, Podmiejska),
● drogi wojewódzkiej nr 222, relacji Gdaƒsk-Godzisze-
wo-Starogard Gdaƒski-Skórcz (w granicach Gdaƒska:
ul. Starogardzka),
● drogi wojewódzkiej nr 218, relacji Gdaƒsk-Chwasz-
czyno-Wejherowo (w granicach Gdaƒska: ul. Opata
Rybiƒskiego, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa, Kiel-
nieƒska),
● drogi wojewódzkiej nr 501, relacji Przejazdowo-So-
bieszewo-Âwibno-Krynica Morska (w granicach Gdaƒ-
ska: ul.Turystyczna, Boguckiego).
Rozwój przestrzenny miasta spowodowa∏, ˝e historycz-
ny pasmowy uk∏ad uliczny oparty na centralnym paÊ-
mie komunikacyjnym rozwinà∏ si´ w kierunkach nowych
dzielnic w paÊmie przymorskim na wschodzie oraz na
wysoczyênie – w kierunkach zachodnim i po∏udniowym.
Rozwój dzielnic zachodnich i po∏udniowych u∏atwi∏a
zbudowana w latach siedemdziesiàtych zachodnia Ob-
wodnica Trójmiasta oraz oÊ górnego tarasu, w sk∏ad
której wchodzà ulice Potokowa, Rakoczego i Nowolipie.
Rozwój terenów zurbanizowanych na dolnym tarasie 

w cz´Êci zachodniej, u∏atwi∏a powsta∏a w latach sie-
demdziesiàtych i osiemdziesiàtych uliczna oÊ dolnego
tarasu sk∏adajàca si´ z ulic: Ch∏opskiej, al. Rzeczypo-
spolitej, al. Legionów, Wyspiaƒskiego.
Centralne pasmo komunikacyjne stanowi g∏ówny kory-
tarz komunikacyjny aglomeracji gdaƒskiej. W sk∏ad pa-
sma wchodzà:
● uliczna trasa Êrednicowa, biegnàca ulicami: al. Grun-
waldzka, al. Zwyci´stwa, Podwale Grodzkie, Wa∏y Ja-
gielloƒskie, Okopowa, Trakt Âw. Wojciecha, 
● linia kolejowa E 65 relacji Gdynia-Gdaƒsk-Tczew,
● wydzielona szybka kolej miejska relacji Wejherowo-
-Gdynia-Sopot-Gdaƒsk.
Poprzeczne powiàzania zachodniej Obwodnicy Trój-
miasta, trasy Êrednicowej i osi dolnego tarasu zapew-
niajà nast´pujàce ciàgi uliczne:
● ul. Spacerowa-Opata Rybiƒskiego-Pomorska lub Pia-
stowska,
● ul. S∏owackiego-KoÊciuszki,
● ul. Kartuska-Armii Krajowej-Podwale Przedmiejskie,
● ul. Âwi´tokrzyska-Ma∏omiejska,
● ul. Starogardzka.
IIssttnniieejjààccyy uukk∏∏aadd uulliicczznnyy GGddaaƒƒsskkaa cchhaarraakktteerryyzzuujjee ssii´́::
● bbrraakkiieemm uukk∏∏aaddóóww oobbwwooddoowwyycchh nnaa kkiieerruunnkkaacchh ddrróógg
nnrr 11 ii nnrr 77,, ccoo ppoowwoodduujjee oobbcciiàà˝̋eenniiee uukk∏∏aadduu uulliicczznneeggoo
ddooddaattkkoowwoo rruucchheemm ttrraannzzyyttoowwyymm zz dduu˝̋yymm uuddzziiaa∏∏eemm rruu--
cchhuu ttoowwaarroowweeggoo,,
● pprrzzeecciiàà˝̋eenniieemm ttrraassyy ÊÊrreeddnniiccoowweejj,, nnaa kkttóórreejj rreejjeessttrroo--
wwaannoo ww ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiuu rruucchh kkoo∏∏oowwyy nnaa ppoozziioommiiee 7744 550000
ppoojjaazzddóóww uummoowwnnyycchh nnaa ddoobb´́,,
● bbrraakkiieemm cciiààgguu uulliicczznneeggoo ooddcciiàà˝̋aajjààcceeggoo ttrraass´́ ÊÊrreeddnnii--
ccoowwàà ww oobbrr´́bbiiee cceennttrraallnneeggoo ppaassmmaa kkoommuunniikkaaccyyjjnneeggoo 
ii uummoo˝̋lliiwwiiaajjààcceeggoo oommiinnii´́cciiee ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiaa nnoowwyymm ppoo∏∏àà--
cczzeenniieemm nnaazzwwaannyymm NNoowwaa WWaa∏∏oowwaa,,
● bbrraakkiieemm sspprraawwnneeggoo ppoo∏∏ààcczzeenniiaa oossii ddoollnneeggoo ttaarraassuu zzee
ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciieemm,,
● pprrzzeecciiàà˝̋eenniieemm sskkrrzzyy˝̋oowwaaƒƒ ttrraassyy ÊÊrreeddnniiccoowweejj zz cciiààggaa--
mmii uukk∏∏aadduu ppoopprrzzeecczznneeggoo:: uull.. OOppaattaa RRyybbiiƒƒsskkiieeggoo--PPiiaassttooww--
sskkaa,, uull.. KKoo∏∏oobbrrzzeesskkaa--BBaa˝̋yyƒƒsskkiieeggoo,, uull.. SS∏∏oowwaacckkiieeggoo--KKooÊÊ--
cciiuusszzkkii,, uull.. PPaarrttyyzzaannttóóww,, uull.. JJaaÊÊkkoowwaa DDoolliinnaa--DDmmoowwsskkiiee--
ggoo,, uull.. HHuucciisskkoo--TTaarrgg DDrrzzeewwnnyy,, uull.. PPooddwwaallee PPrrzzeeddmmiieejj--
sskkiiee--aall.. AArrmmiiii KKrraajjoowweejj,, uull.. TToorruuƒƒsskkaa,,
● zzaannii˝̋oonnyymmii ppaarraammeettrraammii tteecchhnniicczznnyymmii cciiààggóóww uulliicczz--
nnyycchh ppoopprrzzeecczznnyycchh ddoo ttrraassyy ÊÊrreeddnniiccoowweejj,, ttaakkiicchh jjaakk::
uull.. SSppaacceerroowwaa ww OOlliiwwiiee,, uull.. SS∏∏oowwaacckkiieeggoo ((ooddcciinneekk ÊÊrróódd--
mmiieejjsskkii wwee WWrrzzeesszzcczzuu)),, uull.. KKooÊÊcciiuusszzkkii,, uull.. WWyyssppiiaaƒƒsskkiiee--
ggoo--DDoo SSttuuddzziieennkkii,, uull.. HHaalllleerraa ((ooddcciinneekk ppoo zzaacchhooddnniieejj
ssttrroonniiee tteerreennóóww PPKKPP)) wwee WWrrzzeesszzcczzuu,, uull.. PPooddmmiieejjsskkaa--
--ÂÂwwii´́ttookkrrzzyysskkaa ww GGddaaƒƒsskkuu PPoo∏∏uuddnniiee..
Przy wysokim poziomie motoryzacji indywidualnej,
kszta∏tujàcym si´ obecnie na poziomie 280-300 samo-

I Uwarunkowania

40 STUDIUM UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDA¡SKA

studium ok  2002-03-14  8:39  Page 34



chodów osobowych na 1000 mieszkaƒców Gdaƒska
oraz przewidywanym w okresie pe∏nego nasycenia mo-
toryzacjà indywidualnà na poziomie 460 samochodów
osobowych na 1000 mieszkaƒców problem parkowania
staje si´ wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na funkcjo-
nowanie systemu transportowego miasta. Problem ten
dotyczy szczególnie obszarów centralnych ÂródmieÊcia
i Wrzeszcza. W tej sytuacji niezb´dne staje si´ wprowa-
dzenie odpowiedniej polityki parkingowej w mieÊcie, po-
zwalajàcej na po˝àdane sterowanie i kontrol´ parkowa-
nia w rejonach nadmiernie przecià˝onego ruchem ko∏o-
wym uk∏adu ulicznego. Dotychczas polityka ta, realizo-
wana w ustaleniach planów zagospodarowania prze-
strzennego, okreÊla∏a minimalny program parkingowy
do zrealizowania – jako towarzyszàcy ka˝dej nowej in-
westycji, która generowa∏a potrzeby parkingowe.

PPooddssyysstteemmyy ttrraannssppoorrttuu zzbbiioorroowweeggoo mmiieejjsskkiieeggoo

W sk∏ad podsystemów zbiorowego transportu pasa˝er-
skiego Gdaƒska wchodzà:
● wydzielona szybka kolej miejska relacji Wejherowo-
-Gdaƒsk z oÊmioma przystankami pasa˝erskimi w ob-
szarze Gdaƒska,
● podsystem komunikacji tramwajowej rozbudowanej
dotychczas tylko na dolnym tarasie Gdaƒska, 
● podsystem miejskiej komunikacji autobusowej obs∏u-
gujàcej tereny zurbanizowane pozostajàce poza zasi´-
giem obs∏ugi tramwaju i szybkiej kolei miejskiej.
RRoolĺ́  gg∏∏óówwnneeggoo pprrzzeewwooêênniikkaa ww oobbsszzaarrzzee aagglloommeerraaccjjii ppee∏∏nnii
sszzyybbkkaa kkoolleejj mmiieejjsskkaa,, ∏∏ààcczzààccaa wwsszzyyssttkkiiee mmiiaassttaa ii ddzziieellnniiccee
zznnaajjdduujjààccee ssií́  nnaa jjeejj ttrraassiiee oodd WWeejjhheerroowwaa ddoo GGddaaƒƒsskkaa.. DDyy--
nnaammiicczznnyy rroozzwwóójj mmoottoorryyzzaaccjjii iinnddyywwiidduuaallnneejj sspprraawwii∏∏,, ̋̋ ee ssyyss--
tteemmaattyycczznniiee ssppaaddaa wwiieellkkooÊÊçç pprrzzeewwoozzóóww ppaassaa˝̋eerrsskkiicchh
SSKKMM.. WW llaattaacchh 11999944--11999988 wwiieellkkooÊÊçç pprrzzeewwoozzóóww ssppaadd∏∏aa 
zz 5566 mmllnn ppaassaa˝̋eerróóww rroocczznniiee ddoo 4422,,55 mmllnn,, cczzyyllii oo 2244%%.. Mi-
mo to jest to Êrodek transportu, którego cz´stotliwoÊç kur-
sowania, pr´dkoÊç komunikacyjna, dostateczny komfort
podró˝owania i niezale˝noÊç od warunków atmosferycz-
nych sprawiajà, ˝e jest najkorzystniejszym elementem
w systemie komunikacji pasa˝erskiej aglomeracji gdaƒskiej.
W latach dziewi´çdziesiàtych nastàpi∏ ogólny spadek 
z 60% do 40% udzia∏u transportu zbiorowego w podzia-
le zadaƒ przewozowych, co trzeba oceniç zdecydowa-
nie negatywnie.

WW´́zz∏∏yy pprrzzeessiiaaddkkoowwee

W´z∏y przesiadkowe integrujà podsystemy transportu
pasa˝erskiego kolejowego, tramwajowego, autobuso-
wo-miejskiego, regionalnego, krajowego i mi´dzynaro-

dowego transportu samochodowego indywidualnego,
rowerowego oraz morskiego i lotniczego. W´z∏y prze-
siadkowe powsta∏y przy stacjach kolejowych i przystan-
kach SKM w ÂródmieÊciu (w´ze∏ Gdaƒsk G∏ówny), we
Wrzeszczu i w Oliwie.
W´ze∏ przesiadkowy Gdaƒsk G∏ówny jest najwa˝niej-
szym, najwi´kszym i najbardziej obcià˝onym w´z∏em 
w skali miasta i metropolii. Tu nast´puje przep∏yw pasa˝e-
rów pomi´dzy transportem kolejowym, tramwajowym, au-
tobusowym miejskim, regionalnym, krajowym i mi´dzyna-
rodowym, indywidualnym zmotoryzowanym i pieszym. 
W zasi´gu obs∏ugi zintegrowanych w nim podsystemów
pozostajà tereny dzielnic: ÂródmieÊcie, Port, Po∏udnie, po-
∏udniowe rejony Wrzeszcza i Zachodu.
W´ze∏ przesiadkowy Wrzeszcz powsta∏ po zachodniej
stronie terenów kolejowych, integrujàc komunikacj´ ko-
lejowà, SKM, miejskà komunikacj´ autobusowà i tram-
wajowà oraz indywidualnà zmotoryzowanà i pieszà. 
W zasi´gu obs∏ugi podsystemów zintegrowanych 
w tym w´êle znajdujà si´ tereny Wrzeszcza Dolnego 
i Górnego, cz´Êci centralnej dzielnicy Zachód oraz pó∏-
nocnych rejonów dzielnicy Port.
W´ze∏ przesiadkowy Oliwa powsta∏ po obu stronach sta-
cji kolejowej, integrujàc komunikacj´ kolejowà, szybkà
kolej miejskà, miejskà komunikacj´ autobusowà, komu-
nikacj´ tramwajowà oraz indywidualnà zmotoryzowanà 
i pieszà. W zasi´gu obs∏ugi podsystemów zintegrowa-
nych w tym w´êle znajdujà si´ Oliwa Dolna i Górna oraz
pó∏nocna cz´Êç dzielnicy Zachód.

PPooddssyysstteemmyy ttrraannssppoorrttuu kkoolleejjoowweeggoo

Komunikacja kolejowa obs∏uguje po∏àczenia pasa˝er-
skie regionalne, krajowe i w ograniczonym zakresie
mi´dzynarodowe. G∏ównà osià kolejowà jest linia magi-
stralna E 65, relacji Gdynia-Gdaƒsk-Warszawa-Katowi-
ce-Wiedeƒ-Rijeka ze stacjami Gdaƒsk G∏ówny, Gdaƒsk
Wrzeszcz, Gdaƒsk Oliwa. W Gdaƒsku ∏àczà si´ nast´-
pujàce linie kolejowe o znaczeniu paƒstwowym:
● Gdaƒsk G∏ówny-Malbork-Dzia∏dowo-Warszawa
Wsch.-Lublin-Dorohusk-granica paƒstwa,
● Gdaƒsk G∏ówny-Reda-Wejherowo-S∏upsk-Koszalin-
-Bia∏ogard-Stargard Szczeciƒski,
● Pruszcz Gdaƒski-Gdaƒsk Olszynka-Wis∏a Most,
● Pruszcz Gdaƒsk-Stara Pi∏a-Kokoszki.
Linia kolejowa lokalna Gdynia-KoÊcierzyna-Maksymi-
lianowo, która na terenie Gdaƒska ma przystanek Oso-
wa ma pewne znaczenie dla dojazdów do pracy i wy-
jazdów weekendowych. 
Do obs∏ugi przewozów towarowych w szczególnoÊci
Portu Pó∏nocnego s∏u˝y wydzielona dwutorowa linia ko-
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lejowa na wysp´ Stogi z jednotorowym mostem nad
Martwà Wis∏à, z rozbudowanym systemem grup toro-
wych na Olszynce i Przeróbce. Obs∏uga towarowa por-
tu wewn´trznego w Gdaƒsku jest prowadzona z jedno-
torowej linii lokalnej Gdaƒsk G∏ówny-Nowy Port z sys-
temem grup torowych „Gdaƒsk Zaspa“ w Letnicy. Na
stacjach kolejowych Gdaƒsk G∏ówny, Wrzeszcz, Oliwa
i K∏odno znajdujà si´ ∏adownie publiczne, których obec-
ne wykorzystanie jest na niskim poziomie kilkudziesi´-
ciu wagonów na miesiàc.

PPooddssyysstteemm ppaassaa˝̋eerrsskkiieeggoo ttrraannssppoorrttuu mmoorrsskkiieeggoo

Podsystem komunikacji morskiej obs∏uguje powiàzania
w obszarze Morza Ba∏tyckiego i oceanu Êwiatowego
oraz sezonowo powiàzania w rejonie Zatoki Gdaƒskiej
i wybrze˝a Êrodkowego. Podsystem ten obejmuje:
● baz´ promowà w Nowym Porcie z nabrze˝em przy-
stosowanym do obs∏ugi promów o maksymalnej d∏u-
goÊci 140 m z zapleczem: obs∏ugi pasa˝erów, celnym,
administracyjnym i parkingowym,
● przystaƒ przy towarowym Nabrze˝u Oliwskim, oka-
zjonalnie wykorzystywanym przez Êredniej wielkoÊci
statki wycieczkowe,
● przystanie dla statków bia∏ej floty usytuowane przy
nabrze˝u Westerplatte i przy D∏ugim Pobrze˝u na
G∏ównym MieÊcie, obs∏ugujàce w sezonie turystycz-
nym po∏àczenia w obr´bie Zatoki Gdaƒskiej, Êrodkowe-
go wybrze˝a Polski i po∏àczenia do Kaliningradu.
Baza promowa przez ca∏y rok obs∏uguje promy kursu-
jàce regularnie do Nynashamn ko∏o Sztokholmu. W se-
zonie letnim promy kursujà codziennie. Obs∏ugujà ruch
pasa˝erski indywidualny i zmotoryzowany oraz samo-
chodowy transport towarowy. Ruch statków wycieczko-
wych, podobnie jak bia∏ej floty, odbywa si´ w okresie
sezonu turystycznego.

PPooddssyysstteemm ttrraannssppoorrttuu lloottnniicczzeeggoo

Podsystem komunikacji lotniczej obs∏uguje po∏àczenia
krajowe oraz w ograniczonym zakresie mi´dzynarodo-
we. 
W obszarze aglomeracji gdaƒskiej znajdujà si´ dwa lot-
niska: w R´biechowie i Pruszczu Gdaƒskim obs∏ugujàce
ruch cywilny. Jest to bardzo atrakcyjny kapita∏ wyjÊciowy
do dynamicznego rozwoju transportu lotniczego. Lotni-
sko w R´biechowie, znajdujàce si´ w granicach admini-
stracyjnych Gdaƒska, jest portem lotniczym o du˝ym
znaczeniu, zarówno w skali krajowej, jak i mi´dzynarodo-
wej. Pod wzgl´dem wielkoÊci ruchu pasa˝erskiego i to-
warowego jest drugie w Polsce po warszawskim Ok´ciu.

Utrzymuje regularne po∏àczenia lotnicze z Warszawà 
i niektórymi wa˝nymi oÊrodkami europejskimi. Droga
startowa ma d∏ugoÊç 2800 m i szerokoÊç 45 m. Lotnisko
po rozbudowie mo˝e obs∏u˝yç 40-50 tys. samolotów
rocznie (w ciàgu godziny 8-12 operacji start-làdowanie).
W przeliczeniu na liczb´ pasa˝erów oznacza to 3-4 mln
pasa˝erów rocznie. Znacznie mniejsza jest natomiast
przepustowoÊç terminalu pasa˝erskiego tego lotniska.
Liczba pasa˝erów korzystajàcych z transportu lotni-
czego systematycznie wzrasta. W 1999 roku by∏o ich
350 tysi´cy. 

11. Gospodarka komunalna

ZZaaooppaattrrzzeenniiee ww wwoodd´́

Gdaƒsk po∏o˝ony jest nad cz´Êcià g∏ównego zbiornika
wód podziemnych (GZWP) nr 111 – Subniecka Gdaƒ-
ska. Zbiornik wód pi´tra kredowego zalega na Êredniej
g∏´bokoÊci oko∏o 150 m i na powierzchni oko∏o 1800 km2.
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszà 110 tys. m3

na dob´. W pó∏nocno-wschodnim rejonie Gdaƒska znaj-
duje si´ GZWP nr 112 – ˚u∏awy Gdaƒskie. Zbiornik wód
pi´tra czwartorz´dowego zalega na g∏´bokoÊci oko∏o 5-
40 m i na powierzchni oko∏o 150 km2. Szacunkowe za-
soby dyspozycyjne wynoszà 116 tys. m3 na dob´. Ja-
koÊç wód drugiego zbiornika wymaga uzdatniania ze
wzgl´du na ponadnormatywnà iloÊç zwiàzków ˝elaza
i manganu.
èród∏em wody dla Gdaƒska sà g∏ównie uj´cia eksplo-
atowane przez Spó∏k´ SAUR-Neptun-Gdaƒsk (SNG):
8 uj´ç wód podziemnych, 1 uj´cie powierzchniowe, 1 uj́ -
cie drena˝owe, 15 uj´ç lokalnych. Istnieje oko∏o 120 uj´ç
zak∏adowych. 99% mieszkaƒców miasta zaopatrywa-
nych jest w wod´ z wy˝ej wymienionych uj´ç, reszta –
z indywidualnych êróde∏. Wykaz stref ochronnych uj´ç
wody zawiera aneks nr 3.
Uk∏ad wodociàgowy podzielono na 3 strefy i 2 podstre-
fy ciÊnieniowe, wspó∏pracujàce z 3 pompowniami sie-
ciowymi, 7 strefowymi, 12 hydroforniami i 14 zbiornika-
mi wody wyrównujàcymi wahania rozbioru, ale nie za-
pewniajàcymi dostawy wody w razie awarii uj´cia wody
lub magistrali dosy∏owej.
JakoÊç wody spe∏nia wymogi okreÊlone prawem. Wy-
jàtkiem sà uj´cia wody w Pleniewie, Sobieszewie (prze-
kroczony fluor) i w Straszynie (przekroczona zawartoÊç
wolnego chloru). Zaopatrzenie w wod´ z uj´ç g∏´bino-
wych (wodà niechlorowanà) pokrywa 61% zapotrzebo-
wania w mieÊcie.
Âredniodobowy pobór wody z uj´ç komunalnych wynosi
83 500 m3, maksymalny 91 800 m3. Scalony, maksymal-
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ny wskaênik dobowego zu˝ycia wody na mieszkaƒca,
malejàcy od kilku lat, wyniós∏ 205,8 dm3. Dobowa zdol-
noÊç produkcyjna uj´ç wynosi ok. 166 000 m3, 
w tym uj´ç podziemnych 106 500 m3 i przewy˝sza 
o oko∏o 45% obecne zapotrzebowanie na wod´. Progno-
zowane zapotrzebowanie dobowe wody przy za∏o˝onym
1% wzroÊcie rocznym jednostkowego wskaênika w 2025 r.
wyniesie 105 400 m3. Wynika z tego, ˝e zdolnoÊç pro-
dukcyjna istniejàcych uj´ç b´dzie wystarczajàca.
Sieç i urzàdzenia wodociàgowe sà na ogó∏ w dobrym
stanie technicznym, poza fragmentami sieci wykonany-
mi z azbestocementu i z o∏owianymi przy∏àczami. Sieç
wodociàgowa (w grudniu 1999r.) mia∏a d∏ugoÊç: magi-
strale wodociàgowe – 189,29 km, sieç rozdzielcza –
619,41 km.
Zatwierdzone zasoby dobowe wód podziemnych 
w dyspozycji wodociàgów wynoszà oko∏o 170 900 m3.
Przewa˝a opinia, ˝e nie powinny one przekraczaç
150 000 m3 na dob´. Zatwierdzone zasoby wód po-
wierzchniowych wynoszà 129 600 m3 na dob´. Zatem
∏àczne zasoby mo˝na oszacowaç na 279 600 m3 na do-
b´. Zasoby wód podziemnych wymagajà przeszacowa-
nia z równoczesnà weryfikacjà pozwoleƒ wodnopraw-
nych.
Zu˝ycie wody przez przemys∏ spad∏o w ciàgu ostatnich
lat i obecnie wynosi oko∏o 104 000 m3 na dob´, w tym 
z uj´ç podziemnych 21 000 m3 na dob´. Ewentualne roz-
wa˝ania dotyczàce zamiany êróde∏ wody dla przemys∏u
lub wy∏àczenia uj´ç komunalnych z eksploatacji powinny
byç najpierw podj´te w specjalistycznych opracowaniach
ze wzgl´du na skomplikowany system gdaƒskiego uk∏a-
du wodociàgowego, ochron´ Êrodowiska i koszty.
IIssttnniieejjààccyy ssyysstteemm wwooddoocciiààggoowwyy ppoossiiaaddaa zznnaacczznnee rreezzeerr--
wwyy ww zzaassoobbaacchh ii wwyyddaajjnnooÊÊccii iissttnniieejjààccyycchh uujj´́çç wwóódd.. NNiiee
ssttwwaarrzzaa oonn ooggrraanniicczzeeƒƒ ww rroozzwwoojjuu mmiiaassttaa..

OOddpprroowwaaddzzaanniiee ii oocczzyysszzcczzaanniiee ÊÊcciieekkóóww

Kanalizacja w Gdaƒsku funkcjonuje w systemie roz-
dzielczym. Uk∏ad miejski kanalizacji sanitarnej jest gra-
witacyjno-pompowy i pracuje w oparciu o dwie oczysz-
czalnie i 36 przepompowni Êcieków (sà ponadto prze-
pompownie nie eksploatowane przez SNG). Cz´Êç
przepompowni Êcieków jest automatyczna. IloÊç odpro-
wadzanych Êcieków w 2000 r. wynios∏a ok. 107 600 m3

na dob´, z czego ok. 19 300 m3 na dob´ dop∏ywa∏o do
oczyszczalni Zaspa, a wi´kszoÊç do oczyszczalni me-
chaniczno-biologicznej (OMB) „Wschód“. 
Miejski uk∏ad kanalizacji sanitarnej dzieli si´ na 2 g∏ów-
ne zlewnie. PrzepustowoÊç OMB „Wschód“ wynosi
180 tys. m3 Êcieków na dob´. W 2000 r. oczyszczono

ok. 88 tys. m3 Êcieków na dob´. Oczyszczalnia przyjmu-
je Êcieki z cz´Êci Gdaƒska (Wrzeszcz, Dolne Miasto,
Niedêwiednik, Piecki-Migowo, Che∏m, Orunia, Nowy
Port, Stogi, Przeróbka, cz´Êci Oliwy, Przymorza, Zaspy
oraz Osowy i Kokoszek) oraz gmin sàsiednich: Kolbud,
˚ukowa, miasta i gminy Pruszcz Gd. Oczyszcza ona
oko∏o 80% ca∏ej iloÊci Êcieków z gdaƒskiego uk∏adu ka-
nalizacji sanitarnej. Zrzut oczyszczonych Êcieków nast´-
puje do Przekopu Wis∏y. W zlewni tej oczyszczalni sà
3 podzlewnie: przepompowni Êcieków „O∏owianka“, „Mo-
t∏awa“ i „ZawiÊle“ (∏àcznie z przepompownià „Stogi“).
Efekty oczyszczania Êcieków w 1999 i 2000 roku by∏y
zgodne z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. 
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna „Zaspa“ (prze-
widziana do likwidacji) ma przepustowoÊç 35 tys. m3 na
dob´, w 2000 r. oczyÊci∏a 19,3 tys. m3 na dob´ 
z cz´Êci Oliwy, Przymorza, Zaspy oraz z Sopotu. Zrzut
oczyszczonych Êcieków nast´puje do basenu portowe-
go. Na terenie miasta pracujà równie˝ inne oczyszczal-
nie: osiedlowa „Kalina“ oraz 6 oczyszczalni zak∏ado-
wych.
Oko∏o 96,6% mieszkaƒców miasta obs∏uguje kanaliza-
cja sanitarna. Natomiast pozosta∏e Êcieki odprowadza-
ne sà do zbiorników bezodp∏ywowych i wywo˝one do
punktów zlewnych przy przepompowni „Mot∏awa“, „Za-
∏ogowa“ i „Wschód“. Tereny nieskanalizowane znajdujà
si´ na terenie Wyspy Sobieszewskiej, cz´Êci: Olszynki,
Rudnik, Oruni Dolnej, Klukowa, ¸ostowic, Âw. Wojcie-
cha, Letnicy, Kolonii Uroda, Barniewic i Kokoszek.
Sieç kanalizacji sanitarnej w grudniu 1999 r. liczy∏a:
572 km kana∏ów grawitacyjnych oraz 52 km rurociàgów
t∏ocznych.
PrzepustowoÊç oczyszczalni „Wschód“ znacznie prze-
kracza iloÊç dop∏ywajàcych do niej Êcieków (rezerwa
przepustowoÊci po przyj´ciu Êcieków z „Zaspy“ –
ok. 40%). Pozwala to na likwidacj´ kilku ma∏ych, nie-
efektywnych oczyszczalni (osiedle Kalina, stocznia „Wi-
s∏a“ itp.), a przede wszystkim zdekapitalizowanej
oczyszczalni „Zaspa“; nale˝y jednak dokoƒczyç budo-
w´ oczyszczalni „Wschód“ (wylot do Zatoki Gdaƒskiej).
IloÊç osadów powstajàcych rocznie w trakcie biologicz-
nego oczyszczania Êcieków si´ga 50 000 m3. Prace
nad rozwiàzaniem problemu utylizacji osadów nie zo-
sta∏y zakoƒczone i nie dokonano jeszcze wyboru naj-
skuteczniejszej metody.
Wi´kszoÊç przepompowni Êcieków wymaga moderni-
zacji. Najpowa˝niejsza z nich – modernizacja przepom-
powni „O∏owianka“ – dobiega koƒca. Niezb´dna jest
budowa drugiej nitki rurociàgu t∏ocznego, odprowadza-
jàcego Êcieki z tej przepompowni do oczyszczalni
„Wschód“, jak równie˝ z przepompowni „Mot∏awa“. 
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Wa˝nym zadaniem jest tak˝e docelowe rozwiàzanie
problemu odprowadzania Êcieków z Pruszcza i gminy
Pruszcz. Âcieki z tego obszaru odprowadzane sà ruro-
ciàgiem t∏ocznym u∏o˝onym na dnie kana∏u Raduni.
Awaria tego rurociàgu przy niesprzyjajàcych warun-
kach mo˝e spowodowaç przerwanie wa∏u kana∏u Ra-
duni, po∏o˝onego powy˝ej zabudowy mieszkaniowej.
RReezzeerrwwyy ww pprrzzeeppuussttoowwooÊÊccii oocczzyysszzcczzaallnnii ÊÊcciieekkóóww
„„WWsscchhóódd““ ii zzaaddaawwaallaajjààccyy ssttaann uukk∏∏aadduu pprrzzeessyy∏∏uu ÊÊcciieekkóóww
ssttwwaarrzzaa mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii rroozzwwoojjuu GGddaaƒƒsskkaa..

OOddpprroowwaaddzzaanniiee wwóódd ooppaaddoowwyycchh ii rreegguullaaccjjaa 
ssttoossuunnkkóóww wwooddnnyycchh

Wody opadowe odprowadzane sà grawitacyjnie i me-
chanicznie siecià kanalizacji deszczowej oraz rowami.
Odbiornikami wód opadowych sà wody powierzchnio-
we (potoki, rzeki, kana∏y, Zatoka Gdaƒska). Wykaz cie-
ków podstawowych na terenie Gdaƒska przedstawia
aneks nr 12.
W granicach miasta znajdujà si´ nast´pujàce poldery
odwadniane mechanicznie: Orunia, Olszynka, Rudniki,
Niegowo, P∏onia Ma∏a, Letnica, Stogi, Sobieszewo. 
Z nisko po∏o˝onych rejonów miasta, cz´Êç wód opado-
wych jest lokalnie odprowadzana za pomocà pompow-
ni („Kliniczna“, „Rzeczypospolitej“, „Brzeêno“, „Litew-
ska“).
Sieç kanalizacji deszczowej wykonana jest z rur beto-
nowych, a wpusty uliczne pe∏nià rol´ osadników wst´p-
nych. Oko∏o 20% kolektorów i kana∏ów deszczowych
zbudowano jeszcze w okresie przedwojennym. Obecny
stan sieci nie jest zadowalajàcy. Wp∏ywajà na to: wiek,
technologie wykonawstwa, niew∏aÊciwa jakoÊç mate-
ria∏ów u˝ytych do budowy. SprawnoÊç dzia∏ania sieci
ogranicza te˝ okresowe jej zamulanie. ¸àczna d∏ugoÊç
cieków powierzchniowych wynosi ok. 206 km, w tym
d∏ugoÊç kana∏ów podstawowych na polderach oko∏o 
77 km.
NiesprawnoÊç kanalizacji deszczowej i zbyt ma∏e prze-
kroje kana∏ów i kolektorów sà przyczynà lokalnych pod-
topieƒ terenów. Kolektory deszczowe na tzw. dolnym
tarasie nie sà w stanie przyjàç wód opadowych sp∏ywa-
jàcych z górnego tarasu, który w latach siedemdziesià-
tych i osiemdziesiàtych zosta∏ intensywnie zabudowany
osiedlami mieszkaniowymi. Zwiàzane z tym utwardze-
nie nawierzchni spowodowa∏o znaczny wzrost iloÊci od-
p∏ywajàcych wód deszczowych. Problem ten jest naj-
bardziej odczuwalny we Wrzeszczu ze wzgl´du na brak
zbiorników retencyjnych. Zagro˝enie powodziami opa-
dowymi wyst´puje te˝ na Dolnym MieÊcie przy wyso-
kich stanach wody w Mot∏awie.

Problem podtapiania z powodu wysokiego poziomu
wód gruntowych wyst´puje na terenie ˚u∏aw Gdaƒ-
skich i Pasa Nadmorskiego (Lipce, Kolonia Uroda, te-
ren wzd∏u˝ uj´ç komunalnych Czarny Dwór i Zaspa).
Zagro˝one sà wówczas obiekty budowlane oraz jakoÊç
ujmowanych wód na tym terenie. Podniesienie pozio-
mu wód gruntowych wynika ze zwi´kszonego sp∏ywu
wód opadowych z terenów zabudowanych, zmniejsze-
nia poboru wód z uj´ç podziemnych i zbyt ma∏ej efek-
tywnoÊci uk∏adów melioracyjnych. Regulacj´ poziomu
wód gruntowych nale˝y przeprowadziç przez odwod-
nienie powierzchniowe. Nie powinno si´ regulowaç po-
ziomu tych wód za pomocà zwi´kszenia pracy uj´ç
wody.

OOcchhrroonnaa pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwaa

Na obszarze Gdaƒska wyst´pujà tereny zalewowe i za-
gro˝one powodzià. Tereny zalewowe znajdujàce si´ na
mi´dzywalu (od koryta rzeki do wa∏u przeciwpowodzio-
wego) i pomi´dzy korytem rzeki a brzegiem nieumoc-
nionym do rz´dnej 1,50 m n.p.m. s∏u˝à do bezpieczne-
go przeprowadzenia wód wezbraniowych. Przy waha-
niach zwierciad∏a wody tereny zalewowe sà okresowo
zalewane i podtapiane.
Na obszarze miasta Gdaƒska mogà wystàpiç powodzie
opadowe, roztopowe, sztormowe, zatorowe i b´dàce
wynikiem katastrofy technicznej. Poszczególne rodzaje
powodzi mogà przenikaç si´ lub wyst´powaç równo-
czeÊnie na jakimÊ obszarze. Najbardziej niekorzystna
sytuacja mo˝e wystàpiç w wypadku na∏o˝enia si´ zja-
wisk wezbraƒ sztormowych, nawalnych opadów i sp∏y-
wu wód roztopowych ze zlewni Mot∏awy i Raduni.
Do terenów zagro˝onych powodzià nale˝à: mechanicz-
nie odwadniane, zagro˝one wodami sztormowymi, wo-
dami Kana∏u Raduni, wodami potoków oraz Wis∏à. 
Obszary te obejmujà:
● Oruni´ Dolnik, Olszynk´, Rudniki, B∏onia (na wschód
od Traktu Âw. Wojciecha i po∏udnie od Op∏ywu Mot∏a-
wy i ul. Elblàskiej),
● po∏udniowà cz´Êç Wyspy Sobieszewskiej (polder
„Sobieszewo“),
● cz´Êç Krakowca, Stogów i Przeróbki, 
● cz´Êç Letnicy, Wrzeszcza i Nowego Portu.
Istniejàce obiekty os∏ony przeciwpowodziowej nie gwa-
rantujà pe∏nej ochrony przed powodzià zewn´trznà,
zw∏aszcza w okresie zimowo-wiosennym przy wyso-
kich stanach wody w Zatoce i jednoczesnym sp∏ywie
rzekami wód roztopowych.
Zainwestowanie miejskie górnego tarasu spowodowa∏o
zmniejszenie retencji terenowej wód opadowych. 
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Poniewa˝ nie ma na tym terenie dostatecznej liczby
zbiorników retencyjnych, podczas intensywnych opa-
dów wielokrotne dosz∏o do przekroczenia przepusto-
woÊci odbiornika Kana∏u Raduni. Z∏y stan techniczny
wa∏u przeciwpowodziowego tego kana∏u stanowi za-
gro˝enie powodziowe dla Orunii Dolnika. Niezb´dna
jest budowa brakujàcych zbiorników retencyjnych oraz
dodatkowych zrzutów odcià˝ajàcych kana∏ do rzeki Ra-
duni i Op∏ywu Mot∏awy. 
W aneksie nr 12 przedstawiono wykaz istniejàcych
urzàdzeƒ os∏ony przeciwpowodziowej chroniàcych
Gdaƒsk.

GGoossppooddaarrkkaa ooddppaaddaammii

Odpady z terenu miasta gromadzone sà na sk∏adowi-
skach w:
● Szadó∏kach – odpady komunalne, 
● Przegalinie – popio∏y z EC,
● Letnicy – popio∏y z EC,
● WiÊlince (poza granicami Gdaƒska) – fosfogipsy,
● na Stogach, w rejonie starego terenu oczyszczalni
(wylewisko osadów z oczyszczalni Portu Pó∏nocnego 
i osadnika Imhoffa z terenu Zarzàdu Portu Gdaƒsk).
IloÊç wytworzonych odpadów w 1999 r. wynios∏a 845 tys.
ton, z tego zagospodarowano 263 tys. ton, czyli 31%.
Odpadów komunalnych by∏o 240 tys. ton (zagospoda-
rowano 2 tys. ton – 0,83%). Na 1 mieszkaƒca przypa-
d∏o 480 kg odpadów i iloÊç ta wzrasta. Odpadów prze-
mys∏owych by∏o 605 tys. ton (zagospodarowano 261
tys. ton – 43%). 
Po uchwaleniu przez Rad´ Miasta Gdaƒska miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego „Sza-
dó∏ki-Zachód“ powsta∏y warunki umo˝liwiajàce powi´k-
szenie pojemnoÊci sk∏adowiska „Szadó∏ki“ i radykalne-
go zmniejszenia jego ucià˝liwoÊci dla otoczenia. Reali-
zacja tych zamierzeƒ pozwoli na poprawnà eksploata-
cj´ tego sk∏adowiska przez okres ok. 15-20 lat. Mo˝e
jednak zostaç wstrzymana ze wzgl´dów formalnych po
wejÊciu Polski do Unii Europejskiej. Wydaje si´ ko-
nieczne odwa˝niejsze prowadzenie badaƒ i przygoto-
wywanie si´ do zastosowania nowoczesnych technolo-
gii unieszkodliwiania odpadów, np. technologii „Ener-
tech“ polegajàcej na wytwarzaniu ropy naftowej z sub-
stancji organicznych w warunkach symulujàcych proce-
sy naturalne, kompostowania, recyklingu, pirolizy itp.
Problem odpadów przemys∏owych (popio∏y palenisko-
we, fosfogipsy, ropopochodne) i niebezpiecznych zo-
sta∏ rozwiàzany – w istniejàcych realiach – w sposób
optymalny. Nale˝y kontynuowaç dzia∏ania zmierzajàce
do ca∏kowitej eliminacji tego typu odpadów.

SSyysstteemmyy eenneerrggeettyycczznnee

Istniejàce w mieÊcie systemy energetyczne: elektro-
energetyka, gazownictwo, ciep∏ownictwo w zakresie
ogrzewania pomieszczeƒ i przygotowania ciep∏ej wody
mogà si´ wzajemnie zast´powaç. Korzystanie z które-
gokolwiek z nich jest ograniczone jedynie jego zasi´-
giem.
Pràd elektryczny i gaz mo˝na stosowaç wymiennie przy
przygotowywaniu posi∏ków, natomiast w wypadku oÊwie-
tlenia, nap´du silników elektrycznych i urzàdzeƒ elektro-
nicznych elektrycznoÊç jest niezastàpiona. PPootteennccjjaallnnyy
ooddbbiioorrccaa mmuussii mmiieeçç mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç wwyybboorruu nnooÊÊnniikkóóww eenneerrggee--
ttyycczznnyycchh ww zzaallee˝̋nnooÊÊccii oodd kkoosszzttóóww,, ppeewwnnooÊÊccii zzaassiillaanniiaa 
ii ww∏∏aassnneeggoo bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa.. Obszary pe∏nego dost´pu
do mediów energetycznych winien okreÊlaç gminny plan
zaopatrzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazo-
we. Studium mo˝e wskazaç pewne preferencje, ale nie
zastàpi tego planu. Gminny plan zaopatrzenia mo˝e
wprowadziç zasady maksymalnego wykorzystania zain-
stalowanych w êródle mocy, co powinno zaowocowaç
obni˝eniem kosztu jednostkowego energii i pe∏nym wy-
korzystaniem energii produkowanej w systemie skoja-
rzonym. 
EElleekkttrrooeenneerrggeettyykkaa ii ggaazzoowwnniiccttwwoo oobbeejjmmuujjàà sswwyymm zzaa--
ssii´́ggiieemm ccaa∏∏ee mmiiaassttoo.. DDoossttaawwaa cciieepp∏∏aa wwyyttwwaarrzzaanneeggoo 
ww sskkoojjaarrzzeenniiuu zz pprroodduukkccjjàà eenneerrggiiii eelleekkttrryycczznneejj,, ww ooggóóll--
nnoommiieejjsskkiimm ssyysstteemmiiee cciieepp∏∏oowwnniicczzyymm,, zzee wwzzggll´́dduu nnaa
wwyyddaajjnnooÊÊçç êêrróódd∏∏aa,, mmaa ooggrraanniicczzoonnyy zzaassii´́gg..

CCiieepp∏∏oowwnniiccttwwoo

System ciep∏owniczy w Gdaƒsku tworzà:
● 3 elektrociep∏ownie (EC Gdaƒsk II, EC w Gdaƒskich
Zak∏adach Nawozów Fosforowych, EC w Rafinerii
Gdaƒskiej),
● 16 ciep∏owni rejonowych,
● oko∏o 80 kot∏owni lokalnych,
● kot∏ownie eta˝owe i piece opalane paliwami sta∏ymi 
i olejem.
Elektrociep∏ownia zawodowa EC II jest podstawowym
êród∏em energii cieplnej g∏ównie dla nowego budownic-
twa mieszkaniowego i us∏ugowego. 
Ogólnomiejski system ciep∏owniczy rozprowadzajà-
cy ciep∏o wytwarzane w gospodarce skojarzonej za-
spokaja oko∏o 45% potrzeb odbiorców na terenie
miasta. Oko∏o 30% potrzeb zaspakajanych jest przez
lokalne kot∏ownie na ró˝ne media i ciep∏ownie rejo-
nowe, a pozosta∏a cz´Êç korzysta z indywidualnych
palenisk (oko∏o 45 000 pieców i ogrzewaƒ eta˝o-
wych). W êródle centralnym istnieje 20% nadwy˝ki
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mocy, w ciep∏owniach rejonowych 30-70%. Termore-
nowacja budynków mo˝e przynieÊç oszcz´dnoÊci
w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania energii
cieplnej do 15%, a modernizacja i automatyzacja w´-
z∏ów o dalsze 10-15%. Miejska sieç cieplna dostarcza
energi´ cieplnà do obiektów po∏o˝onych w Oliwie,
Przymorzu, Zaspie, Br´towie, Wrzeszczu, Pieckach-
-Migowie, Letnicy, Nowym Porcie, ÂródmieÊciu Histo-
rycznym, Siedlcach, Che∏mie i cz´Êciowo Oruni. Za-
si´g sieci cieplnej wynika z minimalnej g´stoÊci ciepl-
nej zainwestowanych terenów ograniczajàcej op∏acal-
noÊç rozwoju sieci w danym kierunku. 
Ogólnomiejska sieç ciep∏ownicza liczy oko∏o 360 km.
Wykonana jest w 86% w kana∏ach z tradycyjnà izolacjà,
w 9% w technologii rur preizolowanych, a w oko∏o 5% –
w formie rur napowietrznych lub prowadzonych po tere-
nie, co nie wp∏ywa korzystnie na estetyk´ miasta. Sieci
w kana∏ach majà po 20 i wi´cej lat i charakteryzujà si´
du˝ymi stratami ciep∏a na przesyle oraz ubytkami wody
sieciowej.
Uchwa∏a Rady Miasta Gdaƒska z 1997 r. w sprawie
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza spowodowa-
∏a w∏àczenie do sieci cieplnej oko∏o 60 lokalnych ko-
t∏owni po∏o˝onych w zasi´gu miejskiej sieci ciep∏owni-
czej. Zmniejszy∏o to zanieczyszczenie powietrza i wp∏y-
n´∏o na bardziej racjonalne wykorzystanie istniejàcych
sieci i êróde∏.

GGaazzoowwnniiccttwwoo

Gdaƒsk jest zaopatrywany w gaz ziemny z ogólnokrajo-
wego systemu gazociàgów wysokometanowych, gazo-
ciàgiem wyprowadzonym z W∏oc∏awka. Gazociàg wyso-
kiego ciÊnienia przebiega poza granicami miasta przez
gminy Pruszcz, Kolbudy, ˚ukowo. Stacje redukcyjno-
-pomiarowe 1o znajdujà si´ w Juszkowie ko∏o Pruszcza
i w Baninie w gminie ˚ukowo.

Istniejàcy uk∏ad gazociàgów Êredniego ciÊnienia zapew-
nia dostaw´ gazu do wi´kszoÊci dzielnic, z wyjàtkiem
B∏oni i Wyspy Sobieszewskiej. Uk∏ad rozdzielczy gazu
jest w dobrym stanie technicznym, wi´kszoÊç gazocià-
gów Êredniego ciÊnienia zosta∏a wymieniona w latach
1992-1996. Sieç gazowa Êredniego i niskiego ciÊnienia
dostarcza do ponad 95% mieszkaƒ gaz, s∏u˝àcy do przy-
gotowywania posi∏ków i podgrzewania wody. Tylko oko-
∏o 6% gospodarstw domowych u˝ywa gazu do celów
grzewczych. Szersze wykorzystanie gazu do celów
grzewczych, technologicznych, a tak˝e w energetyce
uwarunkowane jest budowà drugiej nitki gazociàgu wy-
sokiego ciÊnienia. 

EElleekkttrrooeenneerrggeettyykkaa

èród∏ami zasilania Gdaƒska w energi´ elektrycznà sà lo-
kalne elektrociep∏ownie zawodowe, przemys∏owe oraz
sieç przesy∏owa 400 i 220 kV. W zwiàzku z tym, ˝e sieci
400, 220 i 110 kV pracujà w uk∏adzie zamkni´tym sekcjo-
nowanym, êród∏a energii, a zw∏aszcza sieç 400 i 220 kV,
pracujà równoczeÊnie na potrzeby pó∏nocnej Polski. Po-
niewa˝ lokalizacja wi´kszoÊci êróde∏ na po∏udniu Polski
powoduje zwi´kszone koszty przesy∏u energii elektrycz-
nej, a tak˝e nast´puje powolny, ale sta∏y wzrost zapotrze-
bowania mocy rocznie (ok. 1,5-2% na terenie wojewódz-
twa pomorskiego i ok. 2,5-3,0% na terenie Trójmiasta),
potrzebna jest budowa nowych êróde∏ energii na pó∏nocy
Polski.
Na terenie Gdaƒska zlokalizowana jest jedna elektro-
ciep∏ownia zawodowa EC Gdaƒsk II i dwie elektrocie-
p∏ownie przemys∏owe. Elektrociep∏ownie przemys∏owe
pracujà na w∏asne potrzeby i ich rola w bilansie elektro-
energetycznym jest niewielka. ¸àczna moc zainstalo-
wanych generatorów wynosi∏a w 2000 r. 282,2 MW,
moc dyspozycyjna – 186,9 MW, w tym EC Gdaƒsk II –
166,2 MW.
Sieci 400 i 220 kV zasilajà GPZ (g∏ówny punkt zasila-
nia) 400/110 kV Gdaƒsk B∏onia i GPZ 220/110 kV
Gdaƒsk I w Leênie. Sieç 110 kV pracuje w oparciu 
o wy˝ej wymienione g∏ówne punkty zasilania i elektro-
ciep∏owni´ Gdaƒsk II.
Na terenie Gdaƒska i w bezpoÊrednim sàsiedztwie zlo-
kalizowano 19 GPZ-ów 110/15 kV, b´dàcych w∏asnoÊ-
cià Spó∏ki „Energa“ oraz 5 GPZ-ów 110/SN abonenc-
kich, b´dàcych w∏asnoÊcià odbiorcy. Linie 110 kV zasi-
lajàce GPZ-y sà liniami napowietrznymi o ogólnej d∏u-
goÊci 155,3 km, w tym 115,5 km stanowià linie dwuto-
rowe. Na terenach zabudowanych linie sà umieszczo-
ne na s∏upach podwy˝szonych z obostrzeniem trzecie-
go stopnia. Stan techniczny linii nale˝y uznaç jako do-
bry i Êredni. Jedynie stan techniczny linii 110 kV LeÊnie-
wo-O∏owianka jest z∏y. W systemie brakuje po∏àczenia
110 kV z GPZ Gdaƒsk B∏onia przez Maçki do Pruszcza.
Sieç 110 kV pracuje w uk∏adzie zamkni´tym sekcjono-
wanym z wyjàtkiem GPZ-ów Wysoka i Kowale, które sà
GPZ-ami odczepowymi, jednotransformatorowymi. Do-
celowo przewiduje si´ ich rozbudow´.
Zapotrzebowanie mocy w szczycie jesienno-zimowym
wynosi∏o ok. 250 MW, a zu˝ycie energii elektrycznej 
1 293,7 GWh. Zapotrzebowanie to by∏o pokrywane 
w 34% przez sieç przesy∏owà z systemu krajowego, 
a w 66% przez elektrociep∏owni´ EC II. 
Zagospodarowanie górnego tarasu b´dzie wymaga-
∏o rozbudowy sieci 110 kV przez budow´ GPZ-ów
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i niewielkà rozbudow´ uk∏adu liniowego. Równie˝ za-
budowa terenów postoczniowych i budowa energo-
ch∏onnych obiektów na terenie ÂródmieÊcia b´dzie wy-
maga∏a rozbudowy sieci 110 kV wraz z budowà kapita-
∏och∏onnych linii kablowych 110 kV. 

Sieç 15 kV posiada doÊç znaczne rezerwy mocy, si´ga-
jàce 50%, a nawet wi´cej, z wyjàtkiem nielicznych cià-
gów. Niektóre z tych ciàgów sà w z∏ym stanie technicz-
nym i cz´sto ulegajà awarii. Dotyczy to równie˝ sieci
0,4 kV na terenach osiedli mieszkaniowych, gdzie 
w niektórych miejscach istniejà linie napowietrzne na
podbudowie drewnianej.

TTeelleekkoommuunniikkaaccjjaa

We Wrzeszczu na JaÊkowej Kopie znajduje si´ cen-
trum linii radiowych z którego odchodzà linie radiowe 
w kierunkach: Trzciƒska, Szymbarku i obiektu nadaw-
czego w Chwaszczynie. Linie radiowe pokazane na ry-
sunku Uwarunkowania i kierunki kszta∏towania syste-
mów energetycznych i telekomunikacji stwarzajà ogra-
niczenia wysokoÊciowe dla zabudowy.

CCmmeennttaarrzzee
W Gdaƒsku znajduje si´ obecnie 15 cmentarzy, z cze-
go 9 jest komunalnych o ∏àcznej powierzchni 103,51 ha,
a pozosta∏e to cmentarze parafialne o ∏àcznej po-
wierzchni 8,6 ha (tab. 7). 
Wçród cmentarzy komunalnych czynne sà dwa: ¸osto-
wicki (55 ha) i Sobieszewski (2 ha). Pozosta∏ych 
7 cmentarzy komunalnych nie ma miejsc grzebalnych,
a pochówki odbywajà si´: 
● do istniejàcych grobów (tzw. dochowania), 
● do miejsc wczeÊniej wykupionych,
● do miejsc odnawialnych (nie wykupionych ponownie).
W 1999 r. liczba zgonów w Gdaƒsku wynosi∏a 4322, 
a na cmentarzach komunalnych pochowano 3900
osób. Ró˝nica mi´dzy tymi liczbami wynika z wywo˝e-
nia zw∏ok poza granice miasta i pochówków na cmen-
tarzach parafialnych (ich liczba wynosi 9% ogó∏u po-
chówków). Dochowania do grobów rodzinnych na
cmentarzach komunalnych stanowi∏y w 2000 r. a˝ 43%
pochówków. Na miejscach odnawialnych (o nieprzed∏u-
˝onym terminie dzier˝awy) dokonano w 2000 r. 14,6%
pochówków. Zgodnie z prawem miejsca takie mogà
byç wykorzystane po up∏ywie 20 lat w przypadku, gdy
nie uiszczono op∏aty dotyczàcej dalszej dzier˝awy.
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Tab. 7 Cmentarze funkcjonujàce w Gdaƒsku

Lp. Nazwa Jednostka Ulica Powierzchnia Wolna
urbanistyczna (ha) powierzchnia 

(ha)

KOMUNALNE

1. ¸ostowicki Zakoniczyn ¸ostowice ¸ostowicka 55,00 6,00
2. Sobieszewski Wyspa Sobieszewska Turystyczna 2,00 0,05
3. Centralny Wrzeszcz Górny Srebrniki 27,90 -
4. Oliwski Oliwa Górna Opacka 5,00 -
5. Âw. Jadwigi Nowy Port Nowy Port ks.Góreckiego 1,70 -
6. Salvator Nowy Che∏m Cmentarna 0,98 -
7. Garnizonowy Siedlce Dàbrowskiego 5,55 -
8. Âw. Franciszka Siedlce Kartuska 3,08 -
9. Âw. Ignacego Che∏m Brzegi 48 2,30 -

PARAFIALNE

10. Kie∏pino Kokoszki Mieszkaniowe Otomiƒska 0,25 -
11. Âw. Wojciech Âw. Wojciech Trakt Âw. Wojciecha 4,50 -
12. Krakowiec Stogi Mieszkaniowe K´pna  1,50 -
13. Matarnia Matarnia-Z∏ota Karczma Jesienna 11 0,88 -
14. Brata Alberta 

Chmielowskiego Kokoszki Mieszkaniowe In˝ynierska 1,47 1,42

Razem 112,11 7,47

KOMUNALNE

PARAFIALNE
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¸àcznie w 2000 r. a˝ 57% pochówków stanowi∏y po-
chówki wtórne, tj. dochowania do istniejàcych grobów
oraz pochówki na miejscach odnawialnych. Przewiduje
si´, ˝e w Gdaƒsku wskaênik ten b´dzie si´ obni˝a∏, 
a w 2025 r. spadnie do ok. 35%. Tendencje wzrostowà
wskaênika pochówków wtórnych przewiduje si´ tylko
na cmentarzu ¸ostowickim w zwiàzku z rozpowszech-
nionym od 1979 r. wykupem grobów pog∏´bionych.
Szacuje si´, ˝e ich liczba na cmentarzu ¸ostowickim
wyniesie w 2005 r. – 700, a w 2025 r. – 1000.
Najwi´ksze znaczenie w zakresie miejsc grzebalnych
ma cmentarz ¸ostowicki, który na poczàtku 2001 r.
dysponowa∏ oko∏o 5000 wolnych miejsc. Przy obec-
nym tempie wykorzystania – 1000 pogrzebów rocznie
(na nowych miejscach grzebalnych) – oznacza to wy-

pe∏nienie cmentarza do 2005 r. Istniejà tak˝e mo˝li-
woÊci zwi´kszenia liczby miejsc grzebalnych (o oko∏o
600-800 miejsc) na cmentarzu w Nowym Porcie oraz
na cmentarzu w Sobieszewie.
Wa˝nym aspektem w rozwa˝aniu potrzeb cmentar-
nych jest organizacja pogrzebów w okresach wzmo-
˝onej umieralnoÊci (powy˝ej 20 dziennie) i ma∏ej licz-
by dni grzebalnych. Takim okresem jest grudzieƒ,
kiedy ÊmiertelnoÊç jest o 13% wy˝sza od Êredniej
miesi´cznej. Du˝a liczba pochówków w okresie mi´-
dzyÊwiàtecznym musi odbyç si´ w najkrótszych
dniach. Bioràc to pod uwag´ nale˝y dà˝yç do maksy-
malnie szerokiej oferty cmentarzy czynnych. Z tego
wzgl´du kremacja zw∏ok stwarza szanse na uaktyw-
nienie wi´kszej liczby cmentarzy. 
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12. Misja i g∏ówne funkcje 
egzogeniczne

GGddaaƒƒsskk nnoowwoocczzeessnnàà mmeettrrooppoolliiàà bbaa∏∏ttyycckkàà
nnaa sskkrrzzyy˝̋oowwaanniiuu sszzllaakkóóww ttrraannssppoorrttoowwyycchh
ii kkuullttuurraallnnyymm cceennttrruumm rreeggiioonnuu zzaacchhoowwuujjààccyymm 
hhaarrmmoonniijjnnàà cciiààgg∏∏ooÊÊçç wwiieellookkuullttuurroowweejj ttrraaddyyccjjii..

Tak sformu∏owana misja Gdaƒska powinna wyznaczaç
g∏ówne cele i kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego. Rozwijajàca si´ wspó∏praca mi´dzynarodowa 
w basenie Morza Ba∏tyckiego, a tak˝e rozwój wspó∏pra-
cy europejskiej i post´p procesów globalizacji b´dà od-
dzia∏ywaç na wzrost mi´dzynarodowego znaczenia
miasta. Dodatkowà szansà dla rozwoju Gdaƒska jest
bliskoÊç krajów nadba∏tyckich, które wraz z Polskà we-
sz∏y do rodziny demokratycznych paƒstw europejskich
oraz sàsiedztwo enklawy kaliningradzkiej Rosji. 

MMeettrrooppoolliiaa ggddaaƒƒsskkaa

Si∏à nap´dowà procesu metropolizacji Gdaƒska i ca∏ej
aglomeracji gdaƒskiej b´dà w coraz wi´kszym stopniu
us∏ugi przy stopniowym ograniczaniu si´ innych funkcji.
Metropolie stajà si´ w´z∏ami przep∏ywów, które rozcià-
gajà sieci mi´dzy nimi i innymi miastami. Ich struktur´
wyznaczajà procesy i cechy, które decydujà o tym, ˝e
metropolia:
● przyjmuje pochodzàce z zagranicy czynniki produk-
cji, inwestycje, si∏´ roboczà oraz towary i us∏ugi,
● goÊci zagraniczne firmy, siedziby i filie mi´dzynaro-
dowych przedsi´biorstw, banków, instytucje pozarzà-
dowe, naukowe i oÊwiatowe (szko∏y) oraz uniwersytety
o znacznym udziale studentów cudzoziemców, a tak˝e
placówki dyplomatyczne,

● eksportuje czynniki produkcji: przedsi´biorstwa, ban-
ki i inne instytucje spo∏eczno-gospodarcze, kulturalne 
i naukowe,
● jest bezpoÊrednio po∏àczona siecià transportu i ko-
munikacji z zagranicà systemem autostrad, szybkiej ko-
lei, lotnictwa mi´dzynarodowego,
● rozbudowuje „infrastruktur´“ i cechuje si´ intensywnà
komunikacjà z zagranicà przez ruch pocztowy, teleko-
munikacyjny i turystyczny,
● rozwija sektor us∏ug nastawiony na zagranicznych
klientów: centra kongresowe i wystawiennicze, luksu-
sowe hotele, szko∏y mi´dzynarodowe, wysokiej jakoÊci
pomieszczenia biurowe, mi´dzynarodowe kancelarie
prawnicze, mi´dzynarodowe instytucje naukowe,
● przyciàga Êrodki masowego przekazu o zasi´gu mi´-
dzynarodowym (gazety, magazyny, radio, telewizja,
internet),
● organizuje regularnie ró˝nego typu mi´dzynarodowe
spotkania: kongresy, wystawy, festiwale, imprezy spor-
towe i artystyczne z udzia∏em zagranicznych zespo∏ów
teatralnych,
● posiada instytucje krajowe i regionalne zajmujàce si´
relacjami zagranicznymi i majàcymi mi´dzynarodowà
mark´ jak np. stowarzyszenia, kluby sportowe; przez
miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawia, za
poÊrednictwem w∏asnych przedstawicielstw w innych
miastach za granicà – paradyplomacj´, czemu s∏u˝y tak-
˝e cz∏onkostwo w organizacjach mi´dzynarodowych, jak
np. stowarzyszenia miast bliêniaczych, miast metropolii.

Rola metropolii staje si´ wi´c coraz bardziej dominujà-
ca, poniewa˝ sà one oÊrodkami dynamiki gospodar-
czej, technologicznej i kulturalnej, zarówno w regionie
jak i w skali europejskiej. Ich wzrost dokonuje si´ w tro-
jaki sposób: przez ruch naturalny, pozytywny bilans
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migracji i rozszerzanie granic zainwestowania miej-
skiego. 
W skali kraju GGddaaƒƒsskk bb´́ddzziiee ppee∏∏nnii∏∏ ffuunnkkccjj´́ ooÊÊrrooddkkaa aadd--
mmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo ii uuss∏∏uuggoowweeggoo ddllaa ccaa∏∏eeggoo rreeggiioonnuu ppóó∏∏nnoocc--
nneejj PPoollsskkii,, cceennttrruumm ggddaaƒƒsskkiieeggoo oobbsszzaarruu mmeettrrooppoolliittaallnnee--
ggoo ii aagglloommeerraaccjjii ggddaaƒƒsskkiieejj.. SSzzcczzeeggóóllnnee zznnaacczzeenniiee ww rraa--
mmaacchh wwyyssookkoo wwyyssppeeccjjaalliizzoowwaannyycchh uuss∏∏uugg bb´́ddzziiee mmiiaa∏∏
ddaallsszzyy rroozzwwóójj ggddaaƒƒsskkiieeggoo ooÊÊrrooddkkaa nnaauukkoowweeggoo 
ii aakkaaddeemmiicckkiieeggoo,, zzaarróówwnnoo uucczzeellnnii ii iinnssttyyttuuttóóww ppaaƒƒssttwwoo--
wwyycchh,, jjaakk ii ssaammoorrzzààddoowwyycchh ii pprryywwaattnnyycchh,, aa ttaakk˝̋ee nnoowwoo--
cczzeessnneeggoo kkoommpplleekkssuu nnaauukkoowwoo--tteecchhnnoollooggiicczznneeggoo wwyykkoo--
rrzzyyssttuujjààcceeggoo iinnnnoowwaaccyyjjnnooÊÊçç ggddaaƒƒsskkiieeggoo ÊÊrrooddoowwiisskkaa nnaa--
uukkoowweeggoo.. Ponadlokalne znaczenie pr´˝nego oÊrodka
akademickiego oraz wielkoÊç i dynamizm kulturotwórczy
zwiàzanego z nim Êrodowiska studenckiego powinny byç
istotnymi czynnikami rozwoju miasta. Miasto powinno
umacniaç tak˝e swojà rol´ jako oÊrodka imprez kultural-
nych, naukowych i gospodarczych o mi´dzynarodowym
zasi´gu (festiwale, spektakle, wystawy, targi, kongresy).

GG∏∏óówwnnee ffuunnkkccjjee eeggzzooggeenniicczznnee

JJeeddnnyymm zz nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyycchh kkiieerruunnkkóóww jjeesstt rroozzwwóójj ggoo--
ssppooddaarrkkii mmoorrsskkiieejj jjaakkoo hhiissttoorryycczznniiee uuggrruunnttoowwaanneejj ppoodd--
ssttaawwyy rroozzwwoojjuu ii bbyyttuu mmiiaassttaa.. PPoorrtt ggddaaƒƒsskkii mmaa ppooddssttaa--
wwoowwee zznnaacczzeenniiee ddllaa ggoossppooddaarrkkii nnaarrooddoowweejj.. DDuu˝̋yy nnaa--
cciisskk nnaallee˝̋yy ppoo∏∏oo˝̋yyçç nnaa rroozzwwóójj ffuunnkkccjjii ppoorrttoowweejj ppoopprrzzeezz
bbuuddooww´́ ii rroozzbbuuddooww´́ nnoowwoocczzeessnneeggoo ppootteennccjjaa∏∏uu pprrzzee∏∏aa--
dduunnkkoowweeggoo.. G∏ównymi kierunkami przekszta∏ceƒ 
w przemyÊle powinien byç rozwój najwy˝szych techno-
logii, wykorzystanie lokalnego potencja∏u naukowego 
i rynku pracy, a tak˝e ograniczanie lub eliminacja ga∏´-
zi energoch∏onnych i materia∏och∏onnych. NNiiee nnaallee˝̋yy
jjeeddnnaakk hhaammoowwaaçç rroozzwwoojjuu ttrraaddyyccyyjjnnyycchh ggaa∏∏´́zzii pprrzzeemmyy--
ss∏∏uu,, kkttóórree rróówwnniiee˝̋ ssttwwaarrzzaajjàà nnoowwee mmiieejjssccaa pprraaccyy ii pprrzzyy--
cczzyynniiaajjàà ssii´́ ddoo wwzzrroossttuu bbooggaaccttwwaa mmiiaassttaa ii jjeeggoo mmiieesszz--
kkaaƒƒccóóww.. Przekszta∏ceniom jakoÊciowym towarzyszyç
b´dzie restrukturyzacja przestrzenna funkcji przemy-
s∏owo-portowej, która otworzy nowe mo˝liwoÊci rozwo-
ju ÂródmieÊcia i innych dzielnic miasta.
PPoo∏∏oo˝̋eenniiee mmiiaassttaa nnaa sskkrrzzyy˝̋oowwaanniiuu ssyysstteemmuu ddrróógg llààddoo--
wwyycchh ii mmoorrsskkiicchh,, bblliisskkiiee ssààssiieeddzzttwwoo mmiiaasstt ÊÊrrooddkkoowweejj EEuu--
rrooppyy ii SSkkaannddyynnaawwiiii,, bbooggaaccttwwoo ÊÊrrooddoowwiisskkaa kkuullttuurroowweeggoo 
ii nnaattuurraallnneeggoo mmiiaassttaa ii rreeggiioonnuu,, ssii∏∏aa ooÊÊrrooddkkaa uuss∏∏uuggoowweeggoo
ii nnaauukkoowweeggoo oorraazz dduu˝̋ee aakkwweennyy ww ggrraanniiccaacchh mmiiaassttaa ttoo
wwaarruunnkkii rroozzwwoojjuu ttuurryyssttyykkii pprrzzyyjjaazzddoowweejj,, kkttóórraa ssttaanniiee ssii´́
jjeeddnnàà zz nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyycchh ffuunnkkccjjii mmiiaassttoottwwóórrcczzyycchh.. WWyy--
mmaaggaa ttoo iinnwweessttyyccjjii ww oobbiieekkttyy iinnffrraassttrruukkttuurryy ttuurryyssttyycczznneejj 
ii ppoopprraawwyy wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa iissttnniieejjààccyycchh aattrraakkccjjii..
NNaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee ddllaa rroozzwwoojjuu mmiiaassttaa jjeesstt uusspprraawwnniieenniiee ppoo--
wwiiààzzaaƒƒ ttrraannssppoorrttoowwyycchh GGddaaƒƒsskkaa zzee ÊÊwwiiaatteemm,, ssyysstteemmuu

ttrraannssppoorrttoowweeggoo rreeggiioonnuu ii mmiiaassttaa.. NNiieezzbb´́ddnnaa bb´́ddzziiee bbuu--
ddoowwaa nnoowwyycchh ddrróógg sszzyybbkkiieeggoo rruucchhuu:: aauuttoossttrraaddyy AA 11,, ddrróógg
eekksspprreessoowwyycchh ww kkiieerruunnkkaacchh:: SSzzcczzeecciinn--BBeerrlliinn ii KKaalliinniinn--
ggrraadd--RRyyggaa--PPeetteerrssbbuurrgg ((VViiaa HHaannsseeaattiiccaa ii TTrraassaa LL´́bboorrsskkaa))
oorraazz WWaarrsszzaawwaa--LLwwóóww,, aa ttaakk˝̋ee uusspprraawwnniieenniiee pprrzzeejjÊÊçç ggrraa--
nniicczznnyycchh.. IIssttoottnnaa ddllaa mmiiaassttaa ii rreeggiioonnuu bb´́ddzziiee bbuuddoowwaa bbrraa--
kkuujjààccyycchh ooggnniiww ttzzww.. rraammyy kkoommuunniikkaaccyyjjnneejj:: oobbwwooddnniiccyy
ddrrooggoowweejj ppoo∏∏uuddnniioowweejj,, TTrraassyy SSuucchhaarrsskkiieeggoo,, DDrrooggii ZZiieelloo--
nneejj ii uulliiccyy NNoowweejj SSppaacceerroowweejj.. Modernizacja transportu ko-
lejowego to rozwój szybkich po∏àczeƒ pasa˝erskich (tzw.
kolej superszybka) wraz z modernizacjà infrastruktury ob-
s∏ugi. Dalsza rozbudowa lotniska w R´biechowie oraz
wzrost liczby po∏àczeƒ lotniczych poprawià dost´pnoÊç
miasta dla osób przybywajàcych z Europy.
Niezb´dnym warunkiem podniesienia pozycji metropo-
lii gdaƒskiej jest sformu∏owanie i wdro˝enie zasad Lo-
kalnej Agendy 21. Studium jest jednym z dzia∏aƒ mia-
sta na drodze zrównowa˝onego rozwoju uwzgl´dniajà-
cego koniecznoÊç rozwiàzywania problemów Êrodowi-
skowych wspólnie z problemami rozwoju gospodarcze-
go przy partnerskim udziale spo∏eczeƒstwa.

13. Cele rozwoju miasta

DDllaa ppoopprraawwyy wwaarruunnkkóóww ˝̋yycciiaa oobbeeccnnyycchh ii pprrzzyysszz∏∏yycchh
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww oorraazz ppooddnnoosszzeenniiaa rraannggii mmeettrrooppoolliiii ggddaaƒƒ--
sskkiieejj pprrzzeezz rroozzwwóójj ffuunnkkccjjii mmeettrrooppoolliittaallnnyycchh GGddaaƒƒsskkaa 
ii hhaarrmmoonniijjnnàà wwssppóó∏∏pprraacc´́ zz ppoozzoossttaa∏∏yymmii ooggnniiwwaammii ggddaaƒƒ--
sskkiieeggoo oobbsszzaarruu mmeettrrooppoolliittaallnneeggoo uussttaalloonnoo cele rozwoju
miasta.
CCeellee ggoossppooddaarrcczzee::
● tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodar-
czych, przede wszystkim us∏ug (w szczególnoÊci na-
uki), gospodarki morskiej, turystyki, przemys∏u wyso-
kich technologii i obs∏ugi biznesu,
● ochrona atrakcyjnoÊci Êrodowiska miejskiego jako
podstawy dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym wykorzy-
stanie zasobów naturalnych,
● tworzenie warunków do rozwoju przedsi´biorczoÊci (w
tym ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw) jako êród∏a docho-
dów bud˝etu miasta i zamo˝noÊci mieszkaƒców miasta.
CCeellee ssppoo∏∏eecczznnee::
● zapobieganie bezrobociu przez powi´kszanie poda-
˝y i ró˝norodnoÊci miejsc pracy i ich dekoncentracj´,
● poprawa stanu bezpieczeƒstwa w mieÊcie,
● poprawa standardów powierzchniowych i technicz-
nych mieszkaƒ, zwi´kszenie samodzielnoÊci zamiesz-
kiwania oraz poprawa standardów Êrodowiska miesz-
kaniowego, 
● utrzymanie szerokiej oferty terenów pod budownic-
two mieszkaniowe z uwzgl´dnieniem przepisów prawa
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miejscowego (ustaleƒ planów zagospodarowania prze-
strzennego),
● zapewnienie podstawowego standardu dost´pu do
us∏ug, przede wszystkim do korzystania z us∏ug s∏u˝by
zdrowia, oÊwiaty, kultury oraz sportu i rekreacji,
● zapewnienie europejskiego standardu technicznego
miasta (system komunikacyjny, w tym przede wszyst-
kim transport zbiorowy, systemy in˝ynieryjne),
● dalsza eliminacja barier architektonicznych dla osób
niepe∏nosprawnych w skali miasta, osiedla, budynku.
CCeellee oocchhrroonnnnee::
● rygorystyczna ochrona unikatowych wartoÊci Êrodo-
wiska kulturowego i przyrodniczego,
● zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania po-
wietrza, wód i gleby oraz ucià˝liwoÊci powodowanych
przez wibracje i ha∏as,
● rehabilitacja obszarów zdegradowanych,
● ochrona niezb´dnych wielkoÊci przestrzeni biologicz-
nie czynnych przed intensywnà urbanizacjà,
● ochrona przed negatywnym oddzia∏ywaniem kl´sk
˝ywio∏owych, przede wszystkim powodzi  i awarii urzà-
dzeƒ technicznych,
● utrzymanie i kszta∏towanie zró˝nicowanych terenów
zielonych w sàsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
● eksponowanie wartoÊci krajobrazowych Êrodowiska,
● dà˝enie do zapewnienia zgodnoÊci mi´dzy przydat-
noçcià, ch∏onnoÊcià i odpornoÊcià Êrodowiska a rodza-
jem i intensywnoÊcià zagospodarowania i u˝ytkowania,
● zachowanie i utrwalanie spójnoÊci terenów cennych
przyrodniczo z terenami poza granicami miasta wcho-
dzàcymi w sk∏ad regionalnego systemu terenów chro-
nionych.
CCeellee pprrzzeessttrrzzeennnnee::
● kszta∏towanie miejskiej struktury efektywnej i spraw-
nie funkcjonujàcej,
● kszta∏towanie zindywidualizowanej lokalnie struktury
miejskiej, zharmonizowanej ze Êrodowiskiem przyrod-
niczym, kulturowym i krajobrazem; podniesienie jakoÊ-
ci i atrakcyjnoÊci przestrzeni publicznych,
● zapewnienie ciàg∏oÊci rozwoju i ewolucyjnoÊci prze-
kszta∏ceƒ,
● zapewnienie mo˝liwoÊci osiàgania celów etapowych
i czàstkowych pod warunkiem zgodnoÊci z celami nad-
rz´dnymi,
● uzyskanie nowych wartoÊci krajobrazowych w Âród-
mieÊciu (zachodnia oÊ drogi królewskiej, front wodny,
plac SolidarnoÊci, Grodzisko),
● kszta∏towanie bezkolizyjnego systemu drogowego –
miejskiego i oko∏omiejskiego – umo˝liwiajàcego mak-
symalne ograniczenie ruchu tranzytowego w mieÊcie,
● spe∏nienie warunków obronnoÊci.

RReeaalliizzaaccjjii ttyycchh cceellóóww ss∏∏uu˝̋yyçç bb´́ddàà iinnssttrruummeennttyy ggoossppoo--
ddaarrkkii pprrzzeessttrrzzeennnneejj bb´́ddààccee ww ddyyssppoozzyyccjjii mmiiaassttaa::
● instrumenty planistyczne, 
● instrumenty gospodarki gruntami, 
● inwestycje publiczne oraz 
● marketing i negocjacje. 
Elementy wszystkich tych grup instrumentów skupiajà
si´ w specjalnych politykach inwestycyjnych, o których
b´dzie mowa w dalszej cz´Êci Studium. Tak˝e w dalszej
cz´Êci Studium b´dzie mowa o terenach, dla których
sporzàdzenie planu zagospodarowania przestrzennego
jest obowiàzkowe lub zalecane. Obok planów, najwa˝-
niejszego instrumentu planistycznego miasta przewiduje
si´ sporzàdzanie rozmaitych studiów i analiz pomocni-
czych w gospodarce przestrzennej, programów i planów
operacyjnych, koncepcji programowo-przestrzennych 
i bran˝owych. Wykaz najpilniejszych i najwa˝niejszych
opracowaƒ zawiera aneks 13. Z kolei wykaz najpilniej-
szych inwestycji finansowanych z bud˝etu miasta zawie-
ra aneks 14. Ten ostatni nie jest ustaleniem Studium lecz
ma charakter informacyjno-promocyjny. Wykaz zawiera
prób´ okreÊlenia powierzchni gruntów prywatnych nie-
zb´dnych do wykupu w zasób gruntów komunalnych.
Przy wykorzystaniu instrumentów gospodarki gruntami
gminnymi nale˝y zwróciç uwag´ na zalety u˝ytkowania
wieczystego w porównaniu ze sprzeda˝à gruntów miej-
skich na w∏asnoÊç. U˝ytkowanie wieczyste pozwala mia-
stu na kontrol´ sposobu i terminu zainwestowania przez
prywatnego inwestora i przeciwdzia∏a spekulacjom grun-
tami. Daje te˝ sta∏y i wieloletni dochód z op∏at rocznych,
przy inwestycjach komercyjnych wielokrotnie przewy˝-
szajàcy przychód ze sprzeda˝y na w∏asnoÊç. Jest to te˝
forma atrakcyjna dla inwestora, gdy˝ pozwala mu prze-
znaczyç wi´ksze Êrodki na realizacj´ inwestycji zamiast
na zakup gruntu, a op∏aty roczne sfinansowaç z docho-
dów uruchomionej inwestycji.
PPooddssttaawwoowwee zzaaddaanniiaa mmaarrkkeettiinngguu ii nneeggooccjjaaccjjii ttoo::
● informowanie o mieÊcie i planach jego rozwoju, two-
rzenie wizerunku miasta,
● kszta∏towanie opinii spo∏ecznej i podnoszenie pozio-
mu wiedzy mieszkaƒców o problemach rozwoju gminy,
wyjaÊnianie zasad i uwarunkowaƒ rozwoju, kompeten-
cji w∏adz publicznych, problematyki inwestycji publicz-
nych, uzyskiwania korzyÊci globalnych poprzez ograni-
czenie uprawnieƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i jednostek,
● pozyskiwanie akceptacji spo∏ecznej, przychylnoÊci, 
a tak˝e wspó∏dzia∏ania przy realizacji zadaƒ,
● szerokie w∏àczenie organizacji pozarzàdowych do
rozwiàzywania problemów rozwoju miasta,
● wspó∏praca z ró˝nymi szczeblami administracji sa-
morzàdowej i rzàdowej,
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● pozyskiwanie kapita∏u i potencja∏u wykonawczego
dla realizacji zadaƒ publicznych,
● aktywne poszukiwanie inwestorów inwestycji komer-
cyjnych,
● przyciàganie turystów.
Charakter promocyjno-marketingowy ma opracowa-
nie Mo˝liwoÊci inwestycyjne miasta zawarte w cz´Êci
IV Studium, przedstawiajàce ofert´ terenów inwestycyj-
nych, kierowanà do inwestorów prywatnych.

14. Prognoza demograficzna 
i rynku pracy

PPrrooggnnoozzaa ddeemmooggrraaffiicczznnaa

Prognozowanie rozwoju demograficznego Gdaƒska
jest bardzo trudne. Przed∏u˝anie utrzymujàcych si´ od
kilku lat tendencji (ujemne saldo migracji, niska p∏od-
noÊç kobiet) zapowiada szybki spadek liczby ludnoÊci.
Taki scenariusz rozwoju Gdaƒska wydaje si´ nie tylko
niepo˝àdany przez gdaƒszczan, ale jest te˝ ma∏o praw-
dopodobny dla GUS-u, który prognozuje odtworzenie
liczby ludnoÊci Gdaƒska po 2015 r. i ponowny spadek
po 2020 r. Prognozy GUS-owskie zak∏adajà jednoczeÊ-
nie dynamiczny wzrost liczby ludnoÊci powiatu gdaƒ-
skiego.
W Studium zak∏ada si´, ˝e ppoo kkiillkkuulleettnniimm oobbnnii˝̋aanniiuu ssii´́
lliicczzbbyy mmiieesszzkkaaƒƒccóóww GGddaaƒƒsskkaa nnaassttààppii zzmmiiaannaa tteennddeennccjjii
ww rruucchhuu mmiiggrraaccyyjjnnyymm,, ttzznn.. pprrzzeewwaaggaa nnaapp∏∏yywwuu mmiiggrraaccyyjj--

nneeggoo nnaadd ooddpp∏∏yywweemm ddoo 22000000 oossóóbb rroocczznniiee,, ccoo –– ppoommii--
mmoo uujjeemmnneeggoo pprrzzyyrroossttuu nnaattuurraallnneeggoo –– zzaappeewwnnii ooddttwwoo--
rrzzeenniiee lliicczzbbyy lluuddnnooÊÊccii mmiiaassttaa ddoo oobbeeccnneeggoo ppoozziioommuu..
Prognoz´ sporzàdzono przy za∏o˝eniu przejÊcia ju˝ 
w 2002 r. do dodatniego salda migracji, nast´pnie stop-
niowego wzrostu nap∏ywu migracyjnego do poziomu
2000 osób rocznie (w 2011 r.) i stabilizacji salda na tym
poziomie. Za∏o˝ono utrzymanie si´ do 2010 r. wspó∏-
czynników p∏odnoÊci kobiet na poziomie z 1999 r., a na-
st´pnie ich lekki wzrost. Do 2010 r. za∏o˝ono Êrednià
trwania ˝ycia na obecnym poziomie (m´˝czyêni – 70 lat
i kobiety - 78 lat), a w kolejnych latach lekki wzrost Êred-
niej.
Wed∏ug przyj´tego wariantu prognozy, liczba ludnoÊci
Gdaƒska b´dzie mala∏a do 2004 r. W latach 2005-
2017 nastàpi wzrost liczby ludnoÊci o 5 tys., a w kolej-
nych latach (o ile nie nastàpi dalszy wzrost salda mi-
gracyjnego bàdê radykalna zmiana postaw prokreacyj-
nych) ponowny spadek liczby ludnoÊci do poziomu nie-
znacznie wy˝szego od stanu istniejàcego. Zmiany
udzia∏u procentowego wybranych grup wieku pokazu-
je ryc. 6.
W najbli˝szych latach nastàpià znaczne zmiany struk-
tury wieku ludnoÊci Gdaƒska. Najistotniejszy dla decy-
zji planistycznych b´dzie spadek liczebnoÊci roczników
przedszkolnych i szkolnych. Najwi´ksze zmiany nastà-
pià w grupie wiekowej 16-18 lat. Wed∏ug omawianego
wariantu prognozy liczebnoÊç tej grupy w 2016 r. b´-
dzie o ponad 40% ni˝sza od obecnej, a w 2025 r. 
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o 33%. Liczba dzieci w wieku 13-15 lat obni˝y si´ do
2012 r. o 33%, lecz w kolejnych latach liczebnoÊç tej
grupy wzroÊnie. W grupie wiekowej 7-12 lat liczba dzie-
ci obni˝y si´ do 24,2 tys. w 2007 r., czyli spadek prze-
kroczy 20%.
LiczebnoÊç grupy ludzi w wieku produkcyjnym b´dzie
wzrasta∏a do 2008 r., a nast´pnie stopniowo zmaleje,
aby w 2025 r. osiàgnàç 94% stanu obecnego. 
JednoczeÊnie pogorszy si´ struktura wieku roczników
produkcyjnych (starzenie). To zmniejszy atrakcyjnoÊç
zasobów pracy. Ciàgle (do 2023 r.) b´dzie wzrasta∏a
liczebnoÊç grupy poprodukcyjnej – szczególnie dyna-
micznie w latach 2007-2017 (2-3% rocznie), gdy w wiek
emerytalny wkraczaç b´dà roczniki wy˝u powojennego.
W 2025 r. liczebnoÊç tej grupy wiekowej b´dzie a˝ 
o 46% wy˝sza od obecnej, a udzia∏ w ogólnej liczbie
ludnoÊci przekroczy 23%.
Wzrost liczby ludnoÊci w wieku produkcyjnym i poproduk-
cyjnym oznacza wzrost liczby osób w wieku gospodar-
stwotwórczym. Spowoduje to sta∏y wzrost liczby gospo-
darstw domowych. Starzenie si´ struktury wieku ludnoÊci
przyczyni si´ bowiem do wzrostu liczby gospodarstw
wdowich, jednoosobowych, a tym samym do spadku licz-
by osób doros∏ych przypadajàcych na gospodarstwo do-
mowe – tab. 8. Nale˝y podkreÊliç, ̋ e wzrost liczby gospo-
darstw domowych nastàpi tak˝e w przypadku realizacji
pesymistycznej prognozy demograficznej zak∏adajàcej
utrzymanie ujemnego salda migracji: przy 394 tys. miesz-
kaƒców w 2025 r. – liczba gospodarstw domowych
wzroÊnie do 177 tys. 

RRyynneekk pprraaccyy

Liczba osób aktywnych zawodowo wzroÊnie do 2011 r.
o ok. 5 tys. osób. W kolejnych latach (do 2023 r.) nastà-

pi spadek liczby aktywnych zawodowo o prawie 18  tys.
osób, a póêniej nieznaczny jej wzrost. W 2025 r. liczba
aktywnych zawodowo b´dzie o ponad 11 tys. ni˝sza od
obecnej – tab. 9. 
W wariancie optymistycznym prognozuje si´, ˝e w sta-
nie wype∏nienia struktur ogólna liczba miejsc pracy 
w Gdaƒsku wyniesie ok. 270 tys., co oznacza∏oby przy-
rost miejsc pracy o ok. 40 tys. Tak znaczny przyrost
miejsc pracy przy malejàcej liczbie aktywnych zawodo-
wo oznacza, ˝e w stanie wype∏nienia struktur ponad
30% miejsc pracy w Gdaƒsku zajmà osoby doje˝d˝ajà-
ce spoza miasta, co podniesie koszty robocizny. Doje˝-
d˝aç b´dà zw∏aszcza osoby wykonujàce ni˝ej kwalifiko-
wane prace. Wi´kszà dynamik´ miejsc pracy przewidu-
je si´ w us∏ugach ni˝ w produkcji, natomiast w rolnictwie
zak∏ada si´ ich dalszy spadek. 
WW rroozzmmiieesszzcczzeenniiuu mmiieejjsscc pprraaccyy bb´́ddàà nnaasstt´́ppoowwaaçç 
cciiààgg∏∏ee zzmmiiaannyy,, ppoolleeggaajjààccee mm.. iinn.. nnaa::
● ddyynnaammiicczznnyymm wwzzrrooÊÊcciiee mmiieejjsscc pprraaccyy ww ggnniiaazzddaacchh 
iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh,, 
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Tab. 8 Prognoza liczby gospodarstw domowych do roku 2025. 
Ârednia wielkoÊç gospodarstwa

Rok Liczba gospodarstw Przeci´tna iloÊç osób Liczba osób w wieku Dynamika wzrostu
domowych (w tys.) w gospodarstwie domowym powy˝ej 18 lat gospodarstw

w gospodarstwie domowym domowych 
Okres poprzedni = 100

2000 172 2,66 2,12

2005 182 2,49 2,04 105,8

2010 192 2,37 1,95 105,5

2015 195 2,34 1,93 101,6

2020 198 2,31 1,90 101,5

2025 200 2,27 1,86 101,0

Tab. 9  Prognoza liczby aktywnych
zawodowo do roku 2025

Rok Aktywni zawodowo Dynamika zmian
(w tys.) Okres poprzedni 

= 100

2000 205,8

2005 211,0 102,5

2010 209,2 99,1

2015 201,0 96,1

2020 194,2 96,6

2025 194,0 99,9

Tab. 9  Prognoza liczby aktywnych 
zawodowo do roku 2025

Tab. 8 Prognoza liczby gospodarstw domowych do roku 2025. Ârednia wielkoÊç gospodarstwa
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● rreessttrruukkttuurryyzzaaccjjii mmiieejjsscc pprraaccyy ww ppaaÊÊmmiiee cceennttrraallnnyymm ––
wwzzrrooÊÊcciiee uuddzziiaa∏∏uu uuss∏∏uugg kkoosszztteemm mmiieejjsscc pprraaccyy ww pprroodduukk--
ccjjii ii bbuuddoowwnniiccttwwiiee,,
● wwzzrrooÊÊcciiee lliicczzbbyy mmiieejjsscc pprraaccyy ww zzaassoobbaacchh mmiieesszzkkaa--
nniioowwyycchh nnaa tteerreennaacchh rroozzwwoojjoowwyycchh ddzziieellnniicc PPoo∏∏uuddnniiee 
ii ZZaacchhóódd,,
● ssppaaddkkuu lliicczzbbyy mmiieejjsscc pprraaccyy ww iissttnniieejjààccyycchh zzaassoobbaacchh
mmiieesszzkkaanniioowwyycchh ssppoowwooddoowwaannyymm uubbyyttkkiieemm lliicczzbbyy mmiieesszz--
kkaaƒƒccóóww ii ssttaarrzzeenniieemm ssii´́ ssttrruukkttuurryy ddeemmooggrraaffiicczznneejj,,
● rreedduukkccjjii lliicczzbbyy mmiieejjsscc pprraaccyy ww iissttnniieejjààccyycchh kkoonncceennttrraa--
ccjjaacchh zzaakk∏∏aaddóóww pprroodduukkccyyjjnnyycchh nnaa sskkuutteekk ddàà˝̋eenniiaa ddoo
oosszzcczz´́ddnnooÊÊccii ww kkoosszzttaacchh pprraaccyy ii ppoosstt´́ppuu tteecchhnnoollooggiicczz--
nneeggoo.. 
Sytuacja w zakresie zatrudnienia w poszczególnych
dzielnicach Gdaƒska b´dzie wyglàdaç nast´pujàco:
● ÂródmieÊcie – przewidywana liczba miejsc pracy 
85 tys. Przyrost nastàpi g∏ównie na przekszta∏canych
terenach poprzemys∏owych. B´dà to miejsca pracy
w us∏ugach i  budownictwie;
● Wrzeszcz – przewidywana liczba miejsc pracy 64,5 tys.
Przyrost miejsc pracy wystàpi m.in. po obu stronach
al. Grunwaldzkiej, ul. S∏owackiego (tereny zwolnione
przez wojsko);
● Oliwa – przewidywana liczba miejsc pracy wyniesie
33,5 tys. Przyrost nastàpi w pasie pomi´dzy linià kole-
jowà a al. Grunwaldzkà;
● Zachód – przewidywana liczba miejsc prac 21 tys.
Przyrost nastàpi g∏ównie w Kokoszkach Przemys∏o-
wych, Klukowie, Barniewicach;
● Po∏udnie – przewidywana liczba miejsc pracy 17 tys.
Przyrost nastàpi na terenach mieszkaniowych i w pro-
jektowanych gniazdach inwestycyjnych;
● Port – przewidywana liczba miejsc pracy 49 tys.
Przyrost nastàpi na terenach portowych przewidywa-
nych do nowego zainwestowania. 

15. Kszta∏towanie struktury 
przestrzennej miasta

RRoozzwwóójj pprrzzeessttrrzzeennnnyy mmiiaassttaa bb´́ddzziiee uuttrrzzyymmaannyy ww ggrraannii--
ccaacchh tteerreennóóww jjuu˝̋ tteerraazz pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh ww ppllaannaacchh zzaa--
ggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo nnaa cceellee bbuuddoowwllaannee..
CCzz´́ÊÊçç ˚̊uu∏∏aaww GGddaaƒƒsskkiicchh nnaa wwsscchhóódd ii ppoo∏∏uuddnniiee oodd wwyy--
zznnaacczzoonneejj lliinniiii zzaassii´́gguu zzaaiinnwweessttoowwaanniiaa mmiieejjsskkiieeggoo bb´́--
ddzziiee ttrrwwaallee wwyy∏∏ààcczzoonnaa zz zzaabbuuddoowwyy,, zz wwyyjjààttkkiieemm uukk∏∏aa--
ddóóww lliinniioowwyycchh iinnffrraassttrruukkttuurryy tteecchhnniicczznneejj.. 
Punktem wyjÊcia do kszta∏towania przestrzeni miasta
jest system terenów zielonych i otwartych wynikajàcy 
z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowiàcy ro-
dzaj szkieletu struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Ten ogólnomiejski system terenów aktywnych biolo-

gicznie (OSTAB) obejmuje struktury przyrodnicze 
o randze krajowej, regionalnej i lokalnej, a tak˝e niektó-
re tereny przeznaczone na funkcje inne ni˝ zieleƒ pu-
bliczna – wybrane tereny mieszkaniowe i us∏ugowe 
z du˝ymi powierzchniami zieleni towarzyszàcej oraz
wybrane tereny jeszcze niezagospodarowane.
GG∏∏óówwnnyymm kkiieerruunnkkiieemm zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnnee--
ggoo ppoowwiinnnnoo bbyyçç wwyyppee∏∏nniieenniiee wwoollnnyycchh pprrzzeessttrrzzeennii ww iisstt--
nniieejjààccyycchh ssttrruukkttuurraacchh uurrbbaanniissttyycczznnyycchh.. Struktura funk-
cjonalno-przestrzenna zainwestowanej cz´Êci miasta
jest silnie zdefiniowana istniejàcym zagospodarowa-
niem i nie b´dzie tu (poza restrukturyzacjà terenów po-
przemys∏owych w ÂródmieÊciu i innych dzielnicach)
wi´kszych ani zasadniczych zmian. 
Najwa˝niejsze wolne przestrzenie inwestycyjne znajdu-
jà si´ w ÂródmieÊciu i sà to tereny o najwy˝szych wa-
lorach lokalizacyjnych. Sà one przeznaczone pod funk-
cje us∏ugowe i mieszkaniowe. W pozosta∏ych „starych
dzielnicach“ dolnego tarasu wolne przestrzenie b´dà
przede wszystkim wype∏niane obiektami us∏ugowymi,
wcià˝ niezrealizowanymi mimo wieloletniego uwzgl´d-
nienia ich w planach. ZZrróówwnnoowwaa˝̋oonnyy rroozzwwóójj iissttnniieejjàà--
ccyycchh ssttrruukkttuurr bb´́ddzziiee ppoolleeggaa∏∏ nnaa:: 
● ooddcchhooddzzeenniiuu oodd uukk∏∏aaddóóww mmoonnooffuunnkkccyyjjnnyycchh,, pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm wwzzbbooggaaccaanniiuu ffuunnkkccjjoonnaallnnyymm ddzziieellnniicc ssyyppiiaall--
nniiaannyycchh,,
● ppooddnnoosszzeenniiuu aattrraakkccyyjjnnooÊÊccii,, ssttaannddaarrdduu ii iinntteennssyywwnnooÊÊ--
ccii oobbsszzaarróóww cceennttrraallnnyycchh,, 
● uuzzuuppee∏∏nniieenniiuu ppooddssyysstteemmóóww ttrraannssppoorrttuu zzbbiioorroowweeggoo,,
● oocchhrroonniiee ii ttwwoorrzzeenniiuu –– ww mmiiaarr´́ mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii –– nnoowwyycchh
ppoowwiiààzzaaƒƒ eekkoollooggiicczznnyycchh ddllaa wwzzbbooggaacceenniiaa OOggóóllnnoommiieejj--
sskkiieeggoo SSyysstteemmuu TTeerreennóóww AAkkttyywwnnyycchh BBiioollooggiicczznniiee
((OOSSTTAABB)),, 
● zzaacchhoowwaanniiuu ii kkuullttyywwoowwaanniiuu llookkaallnneejj ttoo˝̋ssaammooÊÊccii kkuullttuu--
rroowweejj ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh zzeessppoo∏∏óóww,, oossiieeddllii ii ddzziieellnniicc..
DDzziieellnniiccee ppoo∏∏uuddnniioowwee ii zzaacchhooddnniiee mmiiaassttaa ssàà gg∏∏óówwnnyymmii
oobbsszzaarraammii rroozzwwoojjoowwyymmii ww zzaakkrreessiiee mmiieesszzkkaallnniiccttwwaa 
ii uuss∏∏uugg.. FFuunnkkccjjee ttee kksszzttaa∏∏ttoowwaannee bb´́ddàà zzggooddnniiee zz wwyymmaa--
ggaanniiaammii zzrróówwnnoowwaa˝̋oonneeggoo rroozzwwoojjuu pprrzzeezz:: 
● uuwwzzggll´́ddnniieenniiee ww zzaabbuuddoowwiiee nnaattuurraallnnyycchh wwaalloorróóww
uukksszzttaa∏∏ttoowwaanniiaa ii ppookkrryycciiaa tteerreennuu,, 
● ttwwoorrzzeenniiee ssttrruukkttuurr wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh zz ppooddppoorrzzààddkkoo--
wwaanniieemm wwsszzyyssttkkiicchh ffuunnkkccjjii,, ffuunnkkccjjii gg∏∏óówwnneejj,, ttjj.. mmiieesszzkkaall--
nniiccttwwuu,, 
● zzaaggwwaarraannttoowwaanniiee oobbsszzeerrnnyycchh tteerreennóóww ddllaa mmiieesszzkkaall--
nniiccttwwaa oo nniisskkiieejj iinntteennssyywwnnooÊÊccii ii wwyyssookkiimm ssttaannddaarrddzziiee,, 
● zzaacchhoowwaanniiee llookkaallnnyycchh wwaalloorróóww ddzziieeddzziiccttwwaa kkuullttuurroo--
wweeggoo ii zzaaaaddaappttoowwaanniiee iicchh ddoo wwyymmooggóóww wwssppóó∏∏cczzeessnnee--
ggoo mmiiaassttaa,, 
● pprreeffeerreennccjjee ddllaa ssyysstteemmóóww ttrraannssppoorrttoowwyycchh zzbbiioorroowwyycchh
ii nniieezzbb´́ddnnyy zzaakkrreess rroozzwwoojjuu ssyysstteemmóóww iinnddyywwiidduuaallnnyycchh..
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CCzz´́ÊÊçç wwsscchhooddnniiàà mmiiaassttaa ttrrzzeebbaa uuzznnaaçç zzaa oobbsszzaarr rroozz--
wwoojjoowwyy ffuunnkkccjjii ggoossppooddaarrkkii mmoorrsskkiieejj ii ggoossppooddaarrkkii ttuurryy--
ssttyycczznneejj,, aa pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm wwyyppoocczzyynnkkuu..
W planowanym rozwoju miasta eksponuje si´ wielko-
przestrzenne obszary budujàce to˝samoÊç miasta. B´-
dà one chronione i wzbogacane o nowe elementy i war-
toÊci: baza logistyczno-dystrybucyjna i terminal konte-
nerowy w Porcie Pó∏nocnym, kompleks naukowo-tech-
nologiczny w CPU, system przestrzeni publicznych 
i fronty wodne w restrukturyzowanych terenach po-
stoczniowych w ÂródmieÊciu, centrum wolnego czasu
w Br´towie, oÊrodki us∏ugowe, dzielnicowe w ramach
CPU i w dzielnicach mieszkaniowych. W planowanym
rozwoju miasta b´dà tak˝e uwzgl´dniane zidentyfiko-
wane elementy czynne i bierne ekspozycji krajobrazu:
punkty, osie i ciàgi widokowe, dominanty krajobrazowe,
panoramy i przedpola panoram.
ZZaakk∏∏aaddaa ssii´́ rraaccjjoonnaalliizzaaccjj´́ ppoolliittyykkii uuddoosstt´́ppnniiaanniiaa tteerree--
nnóóww ppoodd bbuuddoowwnniiccttwwoo mmiieesszzkkaanniioowwee,, gg∏∏óówwnniiee tteerreennóóww
uuzzbbrroojjoonnyycchh ii ∏∏aattwwyycchh ddoo uuzzbbrroojjeenniiaa,, ookkrreeÊÊlloonnyycchh pprrzzeezz
zzaassii´́gg tteerreennóóww oobbss∏∏uu˝̋oonnyycchh pprrzzeezz ssyysstteemmyy iinn˝̋yynniieerryyjj--
nnee,, ggddyy˝̋ uuzzbbrroojjeenniiee tteerreennóóww ppoowwiinnnnoo ppoopprrzzeeddzzaaçç zzaa--
bbuuddooww´́.. JJeeddnnaakk ww ppllaannaacchh zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzee--
ssttrrzzeennnneeggoo nniiee bb´́ddzziiee ssii´́ wwpprroowwaaddzzaaçç pprraawwnneeggoo uuwwaa--
rruunnkkoowwaanniiaa bbuuddoowwnniiccttwwaa oodd zzrreeaalliizzoowwaanniiaa ssyysstteemmóóww
iinn˝̋yynniieerryyjjnnyycchh.. Na peryferiach natomiast, w zachodniej
cz´Êci Âwi´tego Wojciecha, wskazuje si´ obszar do-
puszczony pod mieszkalnictwo, na którym miasto nie
b´dzie finansowa∏o systemów in˝ynieryjnych. Zabudo-
w´ warunkuje spe∏nienie ustalonych wymagaƒ ekolo-
gicznych i realizacja minimalnego, niezb´dnego zakre-
su uzbrojenia, finansowana w ca∏oÊci przez inwesto-
rów, tj.:
● zakaz studni kopanych,
● niezwi´kszanie odp∏ywu wód opadowych z obszaru,
● odprowadzanie Êcieków sanitarnych do zbiorników
bezodp∏ywowych lub w inny sposób bezpieczny dla
Êrodowiska,
● oÊwietlanie ulic,
● stosowanie niskoemisyjnych êróde∏ ciep∏a.
W stanie wype∏nienia struktur, wszystkie tereny zabu-
dowane, ∏àcznie z zachodnià cz´Êcià Âw. Wojciecha
b´dà wyposa˝one w systemy in˝ynierii miejskiej o pe∏-
nym standardzie.
Nale˝y przeanalizowaç efektywnoÊç i problemy spo-
∏eczne istniejàcej substandardowej i ekstensywnej za-
budowy mieszkaniowej pod kàtem jej likwidacji i udo-
st´pnienia terenów pod nowà zabudow´ mieszkanio-
wà. 
Zak∏ada si´ tak˝e, ˝e w stanie wype∏nienia struktur
ogrody dzia∏kowe (poza obj´tymi OSTAB i po zachod-

niej stronie Obwodnicy Trójmiasta) przeznaczone b´dà
pod inne funkcje miejskie. 
Plansza Kierunki zagospodarowania przestrzennego
pokazuje obszary, na których planuje si´ ró˝nego ro-
dzaju dzia∏ania transformujàce istniejàce zagospodaro-
wanie. Obszary nie oznaczone w ˝aden sposób sà te-
renami kontynuacji istniejàcej struktury funkcjonalno-
-przestrzennej, na których nie przewiduje si´ aktywnej
polityki miasta.

ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiee

ÂródmieÊcie Gdaƒska ulegnie wielkim przekszta∏ce-
niom funkcjonalno-przestrzennym z uwzgl´dnieniem
poszanowania dla dziedzictwa kulturowego tego ob-
szaru. Przede wszystkim przewiduje si´ nast´pujàce
przekszta∏cenia. 
● IIII eettaapp ooddbbuuddoowwyy GG∏∏óówwnneeggoo MMiiaassttaa, który ma na ce-
lu odtworzenie – we wspó∏czesnych formach architek-
tonicznych – struktury przestrzennej miasta historycz-
nego, którego odbudowa w latach pi´çdziesiàtych zo-
sta∏a przerwana na skutek komplikacji politycznych
oraz przekszta∏cenie cz´Êci funkcji mieszkaniowych na
funkcje us∏ugowe i turystyczne.
● Wykorzystanie mo˝liwoÊci rozwojowych na Wyspie
Spichrzów, Polskim Haku, O∏owiance, w rejonie Grobli
Angielskiej, D∏ugich Ogrodów. Powinny tutaj powstaç
obiekty us∏ugowe ogólnomiejskie, podnoszàce rang´
gdaƒskiej metropolii: centrum kongresowo-wystawienni-
cze, obiekty kulturalne, obiekty u˝ytecznoÊci publicznej,
reprezentacyjne obiekty administracji, hotele.
● Powstanie reprezentacyjnego centrum handlowo-
-us∏ugowo-administracyjnego zespolonego z w´z∏em
integracyjnym „ÂródmieÊcie“ na niezabudowanym ob-
szarze Targu Siennego i Targu Rakowego, bezpoÊred-
nio przyleg∏ym do Targu W´glowego.
● Wykorzystanie mniejszych powierzchniowo, ale licz-
nych terenów inwestycyjnych na Dolnym MieÊcie i Sta-
rym PrzedmieÊciu dla nowych obiektów us∏ugowych 
o randze ogólnomiejskiej i metropolitalnej oraz obiek-
tów szkolnictwa wy˝szego, a na Biskupiej Górce i Gro-
dzisku – dla obiektów rekreacji i kultury.
● PPoowwssttaanniiee nnaa tteerreennaacchh ppoossttoocczznniioowwyycchh ii ppoopprrzzeemmyy--
ss∏∏oowwyycchh NNoowweeggoo MMiiaassttaa wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh zzeessppoo∏∏óóww
uuss∏∏uuggoowwoo--mmiieesszzkkaanniioowwyycchh ii aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh,, oobbiieekk--
ttóóww uuss∏∏uuggoowwyycchh,, rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh ii kkuullttuurraallnnyycchh,, aa ttaakk˝̋ee
nnoowwyycchh nniieezzbb´́ddnnyycchh uurrzzààddzzeeƒƒ iinnffrraassttrruukkttuurryy tteecchhnniicczz--
nneejj,, pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm uulliiccyy NNoowweejj WWaa∏∏oowweejj.. WW rreejjoonniiee
ppllaaccuu SSoolliiddaarrnnooÊÊccii ppoowwssttaanniiee zzeessppóó∏∏ hhiissttoorryycczznnyy „„SSoollii--
ddaarrnnooÊÊçç““,, aa mmoo˝̋ee ttaakk˝̋ee oobbiieekkttyy aaddmmiinniissttrraaccjjii ssaammoorrzzàà--
ddoowweejj ii ppaaƒƒssttwwoowweejj..
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● Powstanie pojedynczych wa˝nych i symbolicznych
inwestycji, dla których zarezerwowano tereny: teatr el˝-
bietaƒski, Centrum Dominikaƒskie, rozbudowa mariny -
Kana∏ na St´pce, „Cmentarz cmentarzy“, skansen 
Zamczysko.
Pozosta∏e fragmenty ÂródmieÊcia ulegnà mniejszym
przekszta∏ceniom. Cz´Êç mieszkaniowà Siedlce-Su-
chanino uzupe∏nià obiekty mieszkaniowe i us∏ugowe,
które zajmà m.in. tereny dotychczasowych kolonii
(mi´dzy innymi Kolonii Jordana, Przybyszewskiego,
Ochota) pod zabudow´ pe∏nostandardowà. Tak˝e za-
inwestowane fragmenty ˚u∏aw wype∏nià si´ zabudo-
wà mieszkaniowà. Nowym elementem strukturotwór-
czym stanie si´ w´ze∏ integracyjny Czerwony Most
zlokalizowany na wy∏àczonej ju˝ z ruchu kolejowej
stacji rozrzàdowej Gdaƒsk Po∏udnie oraz nowe ulice
omijajàce ÂródmieÊcie od Po∏udnia: obwodnica po∏u-
dniowa i Nowa Sandomierska.
W wyniku powy˝szych przekszta∏ceƒ w ÂródmieÊciu
prawdopodobnie nastàpi stabilizacja lub niewielki spa-
dek liczby mieszkaƒców (przyrost nowej substancji wy-
równa ubytki wynikajàce z przekszta∏ceƒ mieszkaƒ 
w lokale u˝ytkowe i poprawy standardu zamieszkiwa-
nia) oraz wyraêny wzrost miejsc pracy w us∏ugach,
g∏ównie na terenach postoczniowych.

WWrrzzeesszzcczz

Funkcje dzielnicy, jak i jej struktura przestrzenna nie
ulegnà zasadniczym zmianom. 
GG∏∏óówwnnaa ffuunnkkccjjaa ((mmiieesszzkkaanniioowwaa)) uulleeggnniiee ooggrraanniicczzeenniiuu
iillooÊÊcciioowweemmuu,, ppoommiimmoo nniieewwiieellkkiieeggoo pprrzzyyrroossttuu zzaassoobbóóww
mmiieesszzkkaanniioowwyycchh.. W wyniku poprawy wskaêników
mieszkaniowych przewiduje si´ bowiem stopniowy spa-
dek liczby mieszkaƒców, co w po∏àczeniu z procesem
starzenia si´ spo∏eczeƒstwa spowoduje koniecznoÊç
cz´Êciowej restrukturyzacji (lub zmiany zasad funkcjo-
nowania) rozwini´tej sieci szkó∏ podstawowych i gimna-
zjalnych. 
Zak∏ada si´ natomiast wzrost funkcji us∏ugowych i ko-
munikacyjnych, a w sprzyjajàcych warunkach równie˝
funkcji produkcyjnych wysokich technologii, obejmujà-
cych przede wszystkim: 
● rroozzwwóójj cceennttrraallnneeggoo ppaassmmaa uuss∏∏uuggoowweeggoo oorraazz uuzzuuppee∏∏--
nniieenniiee ggoo oo pprrzzeedd∏∏uu˝̋eenniiee ppoopprrzzeecczznneejj oossii uuss∏∏uuggoowweejj
pprrzzeezz ZZaasspp´́ ww kkiieerruunnkkuu mmoorrzzaa,, 
● uuttwwoorrzzeenniiee kkoommpplleekkssuu nnaauukkoowwoo--tteecchhnnoollooggiicczznneeggoo
nnaa bbaazziiee kkoonncceennttrraaccjjii uuss∏∏uugg nnaauukkii ii ttoowwaarrzzyysszzààccyycchh iimm
wwoollnnyycchh tteerreennóóww iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh oorraazz tteerreennóóww zziieelloo--
nnyycchh ww GGóórrnnyymm WWrrzzeesszzcczzuu--AAnniioo∏∏kkaacchh jjaakkoo ssppeeccyyffiicczz--
nneeggoo ooggnniiwwaa CCPPUU,, 

● wykorzystanie na cele us∏ugowe i mieszkaniowe te-
renów uwolnionych po likwidacji oczyszczalni Êcieków
„Zaspa“ i otaczajàcych jà ogrodów dzia∏kowych we
Wrzeszczu Dolnym i w Brzeênie, 
● odtworzenie, wzbogacenie i uzupe∏nienie o nowe
elementy i obszary tradycji rekreacyjnego wykorzy-
stania lasów wysoczyzny po∏o˝onych obecnie we-
wnàtrz miasta oraz ich otoczenia (np. wielofunkcyjne
centrum czasu wolnego w Br´towie), a tak˝e kàpieli-
ska Brzeêno, 
● usprawnienie systemu komunikacyjnego, m. in.
przez rozbudow´ lub budow´ niezb´dnych elementów
podstawowego uk∏adu komunikacyjnego miasta (prze-
wa˝nie w dotychczas rezerwowanych korytarzach), to
jest ulic: S∏owackiego i Nowej KoÊciuszki (wraz z Nowà
Gdaƒskà), Drogi Czerwonej, Nowej Politechnicznej,
Drogi Zielonej, Nowej Abrahama, projektowanych od-
cinków tras zbiorczych oraz w´z∏ów integracyjnych 
i przesiadkowych (Wrzeszcz-Nad Stawem, Zaspa, Po-
litechnika).
Rozwój Wrzeszcza b´dzie mia∏ g∏ównie charakter ja-
koÊciowy. Poza wykorzystaniem niezbyt licznych (ok.
9% powierzchni dzielnicy) i rozproszonych nowych te-
renów inwestycyjnych na cele us∏ugowe, mieszkaniowe
oraz komunikacyjne b´dzie on polega∏ na nast´pujà-
cych przekszta∏ceniach istniejàcego zainwestowania: 
● restrukturyzacji, zmianach funkcji i intensyfikacji za-
budowy terenów przemys∏owo-sk∏adowych, wojsko-
wych, a nawet mieszkaniowych i us∏ugowych zabudo-
wanych ekstensywnie obiektami tymczasowymi
(przede wszystkim w obr´bie CPU) oraz terenów po
zb´dnych obiektach infrastruktury technicznej (np.
oczyszczalni „Zaspa“),
● rehabilitacji zabudowy substandardowej i zdekapi-
talizowanej, lecz o znacznych walorach kulturowych
(np. zabytkowa dziewi´tnastowieczna zabudowa ka-
mienicowa rejonu ul. Wajdeloty, dawna wieÊ rybacka
w Brzeênie),
● porzàdkowaniu, uzupe∏nianiu o brakujàce elementy 
i podnoszeniu standardu zagospodarowania i wyrazu
estetycznego istniejàcych struktur (np. powojenne blo-
kowiska, g∏ównie z lat siedemdziesiàtych: osiedle ¸ozy
i oÊrodek us∏ugowy przy ul. Ga∏czyƒskiego w Brzeênie
– z mo˝liwoÊcià znacznej intensyfikacji wykorzystania
terenu, osiedla Zaspa i Morena – z mniejszym zakre-
sem przekszta∏ceƒ.
Przewiduje si´ równie˝ dzia∏ania zmierzajàce do ochrony
i eksponowania, a w miar´ potrzeby równie˝ dodawania
charakterystycznych elementów kompozycji przestrzeni,
okreÊlajàcych to˝samoÊç Wrzeszcza, np.: ochrona trasy
nasypu/wykopu dawnej kolei do Kokoszek z wykorzysta-
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niem korony nasypu na cele komunikacyjne (ekspozycja
krajobrazu), udost´pnienie i urzàdzenie punktów, ciàgów
i osi widokowych, zw∏aszcza otwierajàcych powiàzania
widokowe w skali dzielnicy i miasta (przede wszystkim wi-
doki z wzniesieƒ górnego tarasu, np. w Br´towie lub
Srebrnikach na morze wraz z panoramami fragmentów
miasta), podkreÊlenie zielenià przebiegu potoku Strzy˝a,
kreowanie nowych dominant architektonicznych podkre-
Êlajàcych charakterystyczne punkty dzielnicy, na przyk∏ad
miejsce wlotu trasy z lotniska (ul. S∏owackiego) w rejon
centralnego pasma us∏ugowego aglomeracji.

OOlliiwwaa

Podstawowà zasadà planistycznà na obszarze tej dzielni-
cy jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wy-
ró˝niajàcego si´ zró˝nicowaniem funkcjonalnym i fizjono-
micznym. Na obszarze Oliwy rozdysponowane sà pra-
wie wszystkie tereny nadajàce si´ pod zainwestowanie
miejskie. Istniejàce osiedla mieszkaniowe (Wejhera, ˚a-
bianka, Przymorze Du˝e i Ma∏e, rejon ulicy Czy˝ewskie-
go, VII Dwór) traktuje si´ jako tereny ukszta∏towane,
gdzie funkcja mieszkaniowa winna byç chroniona. Prze-
widuje si´ spadek liczby mieszkaƒców na skutek popra-
wy standardów zamieszkania (rozg´szczenie), mimo
niewielkich przyrostów powierzchni mieszkaniowej.
Rozwój struktury przestrzennej dzielnicy odbywaç si´
b´dzie g∏ównie przez:
● ddooiinnwweessttoowwaanniiee PPaassaa NNaaddmmoorrsskkiieeggoo ww uuss∏∏uuggii,, zz nniiee--
wwiieellkkiimm uuddzziiaa∏∏eemm wwyyssookkoossttaannddaarrddoowweejj ffuunnkkccjjii mmiieesszzkkaa--
nniioowweejj,,
● doinwestowanie terenów mieszkaniowych w us∏ugi
dzielnicowe i ogólnomiejskie; podstawowe us∏ugi so-
cjalne zaspokajajà z nadwy˝kà istniejàce i spodziewa-
ne w przysz∏oÊci potrzeby i b´dà wymaga∏y – podobnie
jak we Wrzeszczu – restrukturyzacji,
● rreessttrruukkttuurryyzzaaccjj´́ ww kkiieerruunnkkuu ffuunnkkccjjii uuss∏∏uuggoowweejj oobbeecc--
nneeggoo ppaassaa pprrzzeemmyyss∏∏oowwoo--sskk∏∏aaddoowweeggoo ppoo∏∏oo˝̋oonneeggoo ppoo--
mmii´́ddzzyy kkoolleejjàà aa Alleejjàà GGrruunnwwaallddzzkkàà ww rraammaacchh CCPPUU,,
● kontynuacj´ rozbudowy uczelni z dopuszczeniem
czasowego wykorzystania komercyjnego terenów
oczekujàcych na realizacj´ funkcji docelowej,
● rehabilitacj´ wsi rybackiej w Jelitkowie, Doliny Ra-
doÊci, rejonu ul. Kwietnej,
● prowadzenie nowych, od dawna planowanych ciàgów
ulicznych: Nowej Spacerowej z odcinkiem tunelowym,
Drogi Zielonej, Drogi Czerwonej i Nowej Abrahama.
Zak∏adany przyrost us∏ug mo˝e zaowocowaç niewiel-
kim przyrostem liczby miejsc pracy, g∏ównie w obsza-
rze pasa po∏o˝onego pomi´dzy kolejà a alejà Grun-
waldzkà. 

PPoo∏∏uuddnniiee

DDzziieellnniiccaa PPoo∏∏uuddnniiee bb´́ddzziiee ssii´́ rroozzwwiijjaaçç jjaakkoo gg∏∏óówwnnaa
kkoonncceennttrraaccjjaa ffuunnkkccjjii mmiieesszzkkaanniioowweejj ww GGddaaƒƒsskkuu,, wwyykkoo--
rrzzyyssttuujjààcc wwiieellkkiiee wwaalloorryy ddllaa rroozzwwoojjuu tteejj ffuunnkkccjjii.. Nowe
zainwestowanie powinno wykorzystywaç miejskie uk∏a-
dy infrastruktury magistralnej i wype∏niaç przede
wszystkim zlewnie istniejàcych kolektorów „Morena“ 
i „MW-1“. 
W celu uzyskania odpowiedniego standardu zabudo-
wy i ochrony bogatych walorów krajobrazowych i eko-
logicznych dzielnicy wskazane jest prowadzenie po-
lityki strefowania zabudowy przez okreÊlenie ustalo-
nych warunków urbanistycznych zabudowy, co za-
owocuje tworzeniem struktur przyjaznych dla miesz-
kaƒców. W pó∏nocnej i Êrodkowej cz´Êci dzielnicy
nale˝y dopuÊciç wi´kszà intensywnoÊç zabudowy:
0,6 ÷ 1; w cz´Êci zachodniej i po∏udniowej mniejszà
– do 0,7 oraz mniejsze dopuszczalne wysokoÊci za-
budowy – do 14 m. W ramach wprowadzania nowej
zabudowy mieszkaniowej nale˝y uwzgl´dniç sukce-
sywnà rehabilitacj´ i porzàdkowanie istniejàcych
ruralistycznych uk∏adów osadniczych z zachowa-
niem i podkreÊleniem ich indywidualnego, historycz-
nego charakteru. Przewiduje si´ równie˝ enklawy
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o bardzo
wysokim standardzie w celu wprowadzenia konku-
rencyjnej oferty wzgl´dem lokalizacji mieszkanio-
wych, realizowanych na przyleg∏ych terenach gmin
sàsiednich.
WW ddzziieellnniiccyy PPoo∏∏uuddnniiee wwyyzznnaacczzaa ssii´́ wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyy
ooÊÊrrooddeekk uuss∏∏uuggoowwyy ddllaa ppóó∏∏nnooccnneejj cczz´́ÊÊccii ddzziieellnniiccyy ww rree--
jjoonniiee uulliicc AArrmmiiii KKrraajjoowweejj,, JJaabb∏∏oonniioowweejj,, NNoowweejj AAbbrraahhaa--
mmaa,, KKaarrttuusskkiieejj ii ooÊÊrrooddeekk wwssppoommaaggaajjààccyy ww cczz´́ÊÊccii ppoo∏∏uu--
ddnniioowweejj,, ww rreejjoonniiee ttrraassyy kkoommuunniikkaaccyyjjnneejj NNoowweejj ÂÂwwii´́ttoo--
kkrrzzyysskkiieejj.. WW oobbuu ttyycchh ooÊÊrrooddkkaacchh nnaallee˝̋yy pprreeffeerroowwaaçç lloo--
kkaalliizzaaccjj´́ wwiieellkkoopprrzzeessttrrzzeennnnyycchh oobbiieekkttóóww hhaannddlloowwyycchh,,
bb´́ddààccyycchh mmaaggnneesseemm pprrzzyycciiààggaajjààccyymm iinnnnee ffuunnkkccjjee:: rree--
kkrreeaaccyyjjnnee,, ssppoorrttoowwee,, eedduukkaaccyyjjnnee,, kkuullttuurraallnnee,, ppooddnnoo--
sszzààccee aattrraakkccyyjjnnooÊÊçç ddzziieellnniiccyy.. OOÊÊrrooddkkii ppoowwiinnnnyy ssii´́ oodd--
rróó˝̋nniiaaçç aarrcchhiitteekkttuurràà ii ssppoossoobbeemm zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa oodd
oottaacczzaajjààcceejj zzaabbuuddoowwyy mmiieesszzkkaanniioowweejj,, aa iicchh ffiizzjjoonnoommii´́
nnaallee˝̋yy kksszzttaa∏∏ttoowwaaçç jjaakkoo eelleemmeenntt kkrryyssttaalliizzuujjààccyy ttoo˝̋ssaa--
mmooÊÊçç ddzziieellnniiccyy..
WÊród innych aspektów rozwoju dzielnicy trzeba wy-
mieniç: 
● promowanie terenu w rejonie sk∏adowiska w Szadó∏-
kach jako nowego „zag∏´bia pracy“ w produkcji i us∏u-
gach (kolejne ogniwo zachodniego pasma handlowo-
-us∏ugowego – ZPHU), bazujàcego na Êwietnych po∏à-
czeniach komunikacyjnych istniejàcej Obwodnicy Trój-

IIKierunki zagospodarowania przestrzennego

57STUDIUM UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDA¡SKA

studium ok  2002-03-14  8:39  Page 51



miasta, projektowanej autostrady A 1 i obwodnicy po∏u-
dniowej, 
● udost´pnienie jeziora Jasieƒ dla celów rekreacyjnych
przez likwidacj´ cz´Êci ogrodów dzia∏kowych. 
Opracowania planistyczne i dzia∏ania inwestycyjne
zwiàzane z realizacjà tak ukierunkowanego rozwoju
dzielnicy powinny uwzgl´dniaç zachowanie w maksy-
malnym stopniu walorów przyrodniczo-ekologicznych
obszaru: dolin potoków, strefy kraw´dziowej wysoczy-
zny oraz ochron´ Kana∏u Raduni. Ochronie kana∏u po-
winno towarzyszyç retencjonowanie wód opadowych 
w jego zlewni w celu minimalizacji zagro˝enia powo-
dziowego dolnego tarasu.
Liczba ludnoÊci dzielnicy bardzo wyraênie wzroÊnie (do
ok. 130 tys. osób). Zwi´kszy si´ tak˝e liczba miejsc
pracy, przede wszystkim w us∏ugach rozproszonych na
terenach mieszkaniowych.

ZZaacchhóódd

W dzielnicy Zachód planuje si´ rozwój istniejàcych ju˝
funkcji, co umocni wielofunkcyjny charakter tej dzielni-
cy. Tylko funkcja rolnicza b´dzie zanikaç, ale zostanà
utrzymane – poza Kokoszkami Przemys∏owymi i sà-
siedztwem Obwodnicy Trójmiasta – sta∏e ogrody
dzia∏kowe. G∏ówne znaczenie zachowa funkcja
mieszkaniowa, której koncentracje znajdà si´ w Oso-
wej, w zachodniej cz´Êci Barniewic, we wschodniej
cz´Êci Klukowa-R´biechowa i w Kokoszkach Miesz-
kaniowych. Na obrze˝ach Kokoszek Mieszkaniowych
i w Klukowie-R´biechowie planuje si´ zabudow´
mieszkaniowà o charakterze podmiejskim, willowym
oraz nieco intensywniejszà w Osowej i wschodniej
cz´Êci Kokoszek Mieszkaniowych (z dopuszczeniem
niskiej zabudowy wielorodzinnej i ma∏ych domów
mieszkalnych). FFuunnkkccjjaa mmiieesszzkkaanniioowwaa ww SSmm´́ggoorrzzyy--
nniiee ii zzaacchhooddnniieejj cczz´́ÊÊccii KKookkoosszzeekk oo aattrraakkccyyjjnnyymm cchhaa--
rraakktteerrzzee ppooddmmiieejjsskkiimm ppoowwiinnnnaa ssttaannoowwiiçç kkoonnkkuurreennccjj´́
ddllaa ooffeerrttyy mmiieesszzkkaanniioowweejj ggmmiinn ssààssiieeddnniicchh.. Dzi´ki tym
nowym zespo∏om zabudowy mieszkaniowej liczba
ludnoÊci dzielnicy znacznie wzroÊnie. Zwi´kszy si´
tak˝e liczba miejsc pracy.
IIssttnniieejjààccaa ii mmooddeerrnniizzoowwaannaa OObbwwooddnniiccaa TTrróójjmmiiaassttaa,, rroozz--
bbuuddoowwaa lloottnniisskkaa,, bbuuddoowwaa TTrraassyy LL´́bboorrsskkiieejj jjaakkoo ddrrooggii
eekksspprreessoowweejj,, rroozzbbuuddoowwaa uulliiccyy KKaarrttuusskkiieejj ii NNoowwaattoorróóww
wwyyzznnaacczzaajjàà ffuunnkkccjj´́ ttrraannssppoorrttoowwàà jjaakkoo nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzàà
ffuunnkkccjj´́ oo zznnaacczzeenniiuu ooggóóllnnoommiieejjsskkiimm ii mmeettrrooppoolliittaallnnyymm..
W sàsiedztwie lotniska powstanà ró˝ne obiekty wyko-
rzystujàce walory po∏o˝enia tego obszaru: tereny kon-
ferencyjno-targowe, obiekty, w których rozwinie si´ pro-
dukcja wykorzystujàca wysokie technologie, tereny re-

kreacyjne o znaczeniu ponadlokalnym oraz us∏ugi to-
warzyszàce. GG∏∏óówwnnàà kkoonncceennttrraaccjjàà ffuunnkkccjjii pprrzzeemmyyss∏∏oo--
wweejj ppoozzoossttaannàà KKookkoosszzkkii PPrrzzeemmyyss∏∏oowwee.. Powinny si´
one stopniowo przekszta∏caç, szczególnie na nowo za-
gospodarowywanych terenach razem z sàsiadujàcym
obszarem w Kokoszkach Mieszkaniowych, w nowocze-
sny park przemys∏owy. Mniejszà koncentracjà funkcji
przemys∏owo-sk∏adowej pozostanie cz´Êç Êrodkowa
Barniewic. 
Wokó∏ w´z∏ów na Obwodnicy Trójmiasta, w cz´Êci
wschodniej Barniewic i Osowej, w Owczarni oraz w Ma-
tarni-Z∏otej Karczmie b´dzie si´ dalej rozwijaç zachod-
nie pasmo handlowo-us∏ugowe (ZPHU). W Matarni
mo˝liwa jest lokalizacja szpitala z elementami ratownic-
twa medycznego. W ofercie us∏ugowej znajdujà si´ po-
nadto lokalizacje w Klukowie-R´biechowie, Kokosz-
kach Mieszkaniowych i Przemys∏owych. 
WÊród obiektów rekreacyjnych i turystycznych powsta-
nà szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne oraz
obiekty obs∏ugi turystyki samochodowej i lotniczej przy
w´z∏ach Obwodnicy Trójmiasta, trasach wylotowych 
i lotnisku. WÊród obiektów sportowych i rekreacyjnych
na uwag´ zas∏uguje pole golfowe. Korzystne warunki
jego lokalizacji znajdujà si´ na zachód od ulicy Spado-
chroniarzy w Klukowie. 
W dzielnicy planuje si´ te˝ lokalizacj´ nowego cmenta-
rza ogólnomiejskiego.

PPoorrtt

Kompleks zagospodarowania portowo-przemys∏owego,
zlokalizowany w  dzielnicy wymaga uporzàdkowania
struktury przestrzennej i nowej strategii inwestowania ze
wzgl´du na ucià˝liwoÊç Êrodowiskowà zlokalizowanych
tu zak∏adów oraz sàsiedztwo z funkcjami chronionymi
(mieszkalnictwo, wody i lasy). Kierunki rozwoju tych
funkcji muszà byç zwiàzane z wprowadzaniem nowo-
czesnych technologii oraz niezb´dnym monitoringiem
emisji zanieczyszczeƒ i ucià˝liwoÊci.
WW rreejjoonniiee PPoorrttuu PPóó∏∏nnooccnneeggoo ppoowwssttaannàà nnaa wwoollnnyycchh,, nniiee--
zzaaiinnwweessttoowwaannyycchh tteerreennaacchh nnoowwee ssppeeccjjaalliissttyycczznnee bbaazzyy
pprrzzee∏∏aadduunnkkoowwee oorraazz oobbiieekkttyy ttoowwaarrzzyysszzààccee ppoorrttoowwii ((cceenn--
ttrruumm llooggiissttyycczznnoo--ddyyssttrryybbuuccyyjjnnee)).. UUssttaallaa ssii´́ ggrraanniicc´́
wwsscchhooddnniiàà rroozzwwoojjuu PPoorrttuu PPóó∏∏nnooccnneeggoo zzggooddnniiee zz ggrraanniiccàà
mmii´́ddzzyy ppoorrtteemm aa eennkkllaawwàà SSttooggii.. Tereny portowe w rejo-
nie ujÊcia Wis∏y Âmia∏ej b´dà wykorzystywane na cele
˝eglugi jachtowej i Êródlàdowej.
W porcie wewn´trznym przewiduje si´ intensyfikacj´
wykorzystania terenów portowych zgodnie z zasadà,
˝e tereny nieprzydatne lub ma∏o efektywnie wykorzy-
stywane dla funkcji portowych mogà byç przeznaczone
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na cele ogólnomiejskie. Otwiera si´ mo˝liwoÊç prze-
kszta∏cenia rozleg∏ych terenów portowych w wolne ob-
szary celne (Nowy Port, Letnica). Rozwój portu wyma-
ga poprawy jego zewn´trznych powiàzaƒ transporto-
wych z zapleczem kraju, co realizuje si´ przede wszyst-
kim przez ulic´ Nowà Sucharskiego z dwoma przejÊcia-
mi przez Martwà Wis∏´. 
W dzielnicy wyznacza si´ obszary dla rozwoju innych
ga∏´zi gospodarczych (bazy, sk∏ady, produkcja, 
w mniejszym stopniu us∏ugi), które skoncentrujà si´ 
w rejonie Letnicy, B∏oni i P∏oni, a tak˝e dla rozwoju go-
spodarki komunalnej miasta (zajezdnia tramwajowa
przy ul. Marynarki Polskiej, sk∏adowisko i utylizacja osa-
dów z oczyszczalni „Wschód“ w P∏oni). Rozwój tych
funkcji wp∏ynie na wzrost liczby miejsc pracy. 
DDrruuggàà mmiiaassttoottwwóórrcczzàà ffuunnkkccjjàà ddzziieellnniiccyy bb´́ddzziiee wwyyppoo--
cczzyynneekk ii rreekkrreeaaccjjaa.. RRoozzwwóójj tteejj ffuunnkkccjjii ww oobbrr´́bbiiee ddzziieellnnii--
ccyy oobbeejjmmiiee:: 
● uuttrrzzyymmaanniiee ddoosstt´́ppnnooÊÊccii rreekkrreeaaccyyjjnneejj ppllaa˝̋ ii rroozzwwóójj kkàà--
ppiieelliisskk nnaa SSttooggaacchh ((nnaa wwsscchhóódd oodd uulliiccyy NNoowwoottnneejj ddoo
uujjÊÊcciiaa WWiiss∏∏yy ÂÂmmiiaa∏∏eejj)) ii WWyyssppiiee SSoobbiieesszzeewwsskkiieejj,, aa ww ÊÊllaadd
zzaa nniimmii bbaazzyy nnoocclleeggoowwoo--ggaassttrroonnoommiicczznneejj ii uuss∏∏uuggoowweejj
ddllaa wwcczzaassoowwiicczzóóww,,
● zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee ddllaa ssppoorrttuu ii rreekkrreeaaccjjii cczzyynnnneejj
((ssppoorrttyy wwooddnnee,, ˝̋eeggllaarrssttwwoo,, ccaammppiinnggii,, kkaarraawwaanniinnggii))
aakkwweennóóww ii bbrrzzeeggóóww MMaarrttwweejj WWiiss∏∏yy nnaa SSttooggaacchh,, WWyyssppiiee
SSoobbiieesszzeewwsskkiieejj,, GGóórrkkaacchh ZZaacchhooddnniicchh,, PPuusstteeggoo SSttaawwuu
nnaa SSttooggaacchh,,
● uuaattrraakkccyyjjnniieenniiee oobbiieekkttóóww oo wwaalloorraacchh kkuullttuurroowwyycchh
ii zzaabbyyttkkóóww ((TTwwiieerrddzzaa WWiiss∏∏oouujjÊÊcciiee,, ppoollee bbiitteewwnnee WWeesstteerr--
ppllaattttee)) pprrzzeezz llookkaalliizzaaccjj´́ ww iicchh bbeezzppooÊÊrreeddnniimm ssààssiieeddzz--
ttwwiiee pprrzzyyssttaannii:: pprroommoowweejj,, bbiiaa∏∏eejj fflloottyy ii ssttaattkkóóww ppaassaa˝̋eerr--
sskkiicchh oorraazz rroozzwwóójj zzaapplleecczzaa ttuurryyssttyycczznneeggoo,,
Funkcja mieszkaniowa na obszarze dzielnicy b´dzie
zachowana, lecz liczba mieszkaƒców zmaleje ze
wzgl´du na brak nowych terenów mieszkaniowych oraz
popraw´ standardu zamieszkiwania. Kierunkiem roz-
woju tej funkcji b´dzie uzupe∏nienie brakujàcej infra-
struktury technicznej i spo∏ecznej, wymiana i rehabilita-
cja istniejàcej substancji mieszkaniowej, poprawa eko-
logicznych warunków ˝ycia oraz wyposa˝enie osiedli 
w zieleƒ, Êcie˝ki rowerowe, tereny i obiekty codziennej
rekreacji. 
Rolnictwo skoncentrowane na Wyspie Sobieszewskiej
(polder Sobieszewo), gdzie tworzy kompleks chronio-
nej przestrzeni produkcyjnej pozostanie kolejnà funkcjà
dzielnicy. Utrzymanie i dalszy rozwój tej funkcji wià˝e
si´ z konserwacjà i modernizacjà systemów poldero-
wych. Rolnictwo w rejonie B∏oni oraz Olszynki zaniknie,
ust´pujàc miejsca miejskim funkcjom produkcyjnym 
i us∏ugowym.

16. Tereny specjalnych polityk
inwestycyjnych

Zgodnie z art. 6 Ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze Gdaƒska wytypowano tteerreennyy,,
kkttóórree ppoowwiinnnnyy bbyyçç oobbjj´́ttee zzrróó˝̋nniiccoowwaannyymmii,, ssppeeccjjaallnnyymmii
ppoolliittyykkaammii iinnwweessttyyccyyjjnnyymmii pprrzzeekksszzttaa∏∏cceeƒƒ ii rreeaalliizzaaccjjii nnoo--
wwyycchh oobbiieekkttóóww:: 
● zzoorrggaanniizzoowwaanneejj ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii iinnwweessttyyccyyjjnneejj,,
● rreehhaabbiilliittaaccjjii iissttnniieejjààcceejj zzaabbuuddoowwyy ii iinnffrraassttrruukkttuurryy tteecchh--
nniicczznneejj,,
● pprrzzeekksszzttaa∏∏cceeƒƒ oobbsszzaarróóww zzddeeggrraaddoowwaannyycchh..
Suma obszarów wskazanych do obj´cia któràÊ z po-
wy˝szych polityk nie jest identyczna z obszarami zde-
gradowanymi technicznie i substandardowymi, wyma-
gajàcymi rehabilitacji i przekszta∏ceƒ, uj´tymi w anek-
sie nr 10 ani z wszystkimi obszarami do rehabilitacji 
i przekszta∏ceƒ pokazanymi na rysunku Kierunki zago-
spodarowania przestrzennego. Wyró˝nikiem obsza-
rów uj´tych w niniejszym rozdziale jest decyzja o pro-
wadzeniu inwestowania przy u˝yciu wybranych narz´-
dzi, ustalonych w planie zagospodarowania prze-
strzennego.

TTeerreennyy zzoorrggaanniizzoowwaanneejj ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii iinnwweessttyyccyyjjnneejj

Tereny te wyznaczono (aneks nr 17) w wypadku wyst´-
powania uwarunkowaƒ nie gwarantujàcych lub unie-
mo˝liwiajàcych uzyskanie odpowiedniego efektu funk-
cjonalno-przestrzennego w tradycyjnym (indywidual-
nym) procesie inwestycyjnym. Do uwarunkowaƒ takich
nale˝à:
● rozdrobniona struktura w∏asnoÊci gruntów inwesty-
cyjnych,
● niezdefiniowany i niemo˝liwy do zaplanowania pro-
gram inwestycji,
● niedostatecznie rozpoznane uwarunkowania natu-
ralne lub techniczne inwestycji, np. warunki geotech-
niczne,
● szczególne wymagania architektoniczno-krajobrazo-
we inwestycji wynikajàce z jej lokalizacji w mieÊcie,
● realizacja inwestycji stanowiàcej ca∏oÊç funkcjonalnà
lub przestrzennà przez wielu inwestorów.
Narz´dziami polityki zorganizowanej dzia∏alnoÊci inwe-
stycyjnej, dobieranymi w zale˝noÊci od potrzeb i ustala-
nymi w planach zagospodarowania przestrzennego,
mogà byç:
● opracowania analityczne, studialne, koncepcje,
wst´pne projekty sporzàdzane dla ca∏ego terenu inwe-
stycji,
● procedury scalania i podzia∏u gruntu,

IIKierunki zagospodarowania przestrzennego

59STUDIUM UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDA¡SKA

studium ok  2002-03-14  8:39  Page 53



● oddawanie gruntów komunalnych w u˝ytkowanie
wieczyste zamiast ich sprzeda˝y na w∏asnoÊç,
● wyznaczanie koordynatora lub operatora inwestowa-
nia na ca∏ym terenie inwestycji wraz z okreÊleniem jego
zadaƒ i kompetencji,
● prowadzenie inwestycji przy pomocy wspólnego in-
westora zast´pczego.

TTeerreennyy rreehhaabbiilliittaaccjjii iissttnniieejjààcceejj zzaabbuuddoowwyy 
ii iinnffrraassttrruukkttuurryy tteecchhnniicczznneejj

To tereny zabudowane, w ró˝nym stopniu zdegradowa-
ne, których przekszta∏cenia b´dà prowadzone w ra-
mach specjalnej polityki inwestycyjnej w celu podtrzy-
mania istniejàcej funkcji i substancji budowlanej. Podj´-
cie procesu rehabilitacji wynika przede wszystkim ze
wzgl´dów kulturowych: chodzi o zachowanie zabudo-
wy i funkcji terenu, mimo, ˝e ca∏kowite wyburzenie 
i wprowadzenie nowej zabudowy by∏oby taƒsze. W nie-
których przypadkach dominujàcym wzgl´dem b´dzie
aspekt ekonomiczny; poprawa istniejàcej zabudowy 
i doprowadzenie jej do wspó∏czesnych wymagaƒ tech-
nicznych i funkcjonalnych (niekiedy z koniecznymi od-
st´pstwami od tych standardów) jest taƒsza ni˝ realiza-
cja nowej. Zarówno funkcja, jak i substancja mogà 
w procesie rehabilitacji ulec pewnym zmianom i mody-
fikacjom, wzbogaceniu funkcji i uzupe∏nieniom zabudo-
wy. Proces rehabilitacji dotyczy równoczeÊnie syste-
mów infrastruktury technicznej obs∏ugujàcej dany teren. 
Polityka rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicz-
nej b´dzie zró˝nicowana w zale˝noÊci od zachowa-
nych wartoÊci kulturowych zespo∏u, stanu technicznego
i wzgl´dów spo∏ecznych. Mo˝e obejmowaç takie narz´-
dzia, jak w polityce zorganizowanej dzia∏alnoÊci inwe-
stycyjnej, a ponadto:
● dost´p do wyspecjalizowanych funduszy paƒstwo-
wych (np. planowanego krajowego funduszu renowa-
cyjnego) i samorzàdowych,
● programy pomocowe skonstruowane odpowiednio
do potrzeb, skierowane do w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
organizacji pozarzàdowych i najemców mieszkaƒ,
● preferencje w dost´pie do ju˝ istniejàcych progra-
mów pomocowych, np. programu inicjatyw lokalnych,
● programy rewaloryzacji i zachowania Êrodowiska natu-
ralnego terenów podmiejskich – reliktów osad wiejskich,
● programy odnowy ˝ycia dzielnic, czyli rewitalizacji,
obejmujàce wszystkie aspekty ˝ycia w tych obszarach:
oprócz odnowy Êrodowiska zabudowanego, tak˝e pro-
blemy ich mieszkaƒców (patologie spo∏eczne, bezrobo-
cie), sytuacj´ ekonomicznà zespo∏ów, stworzenie no-
wych miejsc pracy itd.

Do obszarów, które w pierwszym rz´dzie wymagajà
kompleksowej rehabilitacji (aneks nr 18), nale˝à Dolne
Miasto, rejon ul. Wajdeloty we Wrzeszczu i zespó∏ zabu-
dowy mieszkaniowej u podnó˝a Biskupiej Górki. Pozo-
sta∏e obszary wskazane do rehabilitacji nie muszà byç
przekszta∏cane w sposób kompleksowy; wystarczà – byç
mo˝e – narz´dzia skromniejsze i zindywidualizowane, 
a rehabilitacja zostanie zrealizowana jako suma indywi-
dualnych dzia∏aƒ poszczególnych w∏aÊcicieli, gestorów
systemów infrastruktury technicznej i samorzàdów. 
Odr´bnym problemem jest renowacja poszczególnych
obiektów o wartoÊciach kulturowych, wskazywanych 
w planach zagospodarowania przestrzennego, znajdu-
jàcych si´ poza terenami rehabilitacji istniejàcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej. Ze wzgl´du na zwi´k-
szone koszty remontów, w∏aÊciciele tych obiektów po-
winni mieç dost´p do ró˝nych programów pomoco-
wych, które pozwolà zachowaç tym obiektom ich histo-
ryczne walory.

TTeerreennyy pprrzzeekksszzttaa∏∏cceeƒƒ oobbsszzaarróóww zzddeeggrraaddoowwaannyycchh

Sà to tereny zabudowane, w ró˝nym stopniu zdegrado-
wane, których przekszta∏cenia zmierzajà w ramach spe-
cjalnej polityki inwestycyjnej do zmiany istniejàcej funk-
cji lub substancji budowlanej. Przekszta∏cenia te sà mo-
tywowane wzgl´dami ekonomicznymi i dotyczà rodza-
jów dzia∏alnoÊci, które zosta∏y zaniechane z powodów
ekonomicznych lub politycznych oraz zagospodarowa-
nia substandardowego lub zdekapitalizowanego, ko-
niecznego do likwidacji. Przekszta∏cenia obszarów zde-
gradowanych z regu∏y obejmujà ochron´ zachowanych
walorów kulturowych. 
W Gdaƒsku tereny przekszta∏ceƒ obszarów zdegrado-
wanych (aneks nr 19) nale˝à do trzech grup:
● tereny poprzemys∏owe i po zb´dnych obiektach infra-
struktury technicznej, przekszta∏cane w kierunku funkcji
us∏ugowych i mieszkaniowych, po∏àczone z likwidacjà
dotychczasowego zainwestowania,
● tereny koszar wojskowych przekszta∏cane równie˝ 
w kierunku funkcji us∏ugowych i mieszkaniowych, lecz 
z zachowaniem dotychczasowej zabudowy, która po-
siada wartoÊci kulturowe – oraz z wprowadzeniem no-
wej zabudowy,
● tereny substandardowych „kolonii“ mieszkaniowych,
powsta∏ych najcz´Êciej na obszarach ogrodów dzia∏ko-
wych; tu nastàpi likwidacja zainwestowania, a nowa za-
budowa mo˝e zachowaç dotychczasowà funkcj´ lub
wprowadziç nowe funkcje.
Narz´dziami polityki przekszta∏ceƒ obszarów zdegra-
dowanych, dobieranymi w zale˝noÊci od potrzeb i usta-

II Kierunki zagospodarowania przestrzennego

60 STUDIUM UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDA¡SKA

studium ok  2002-03-14  8:39  Page 54



lanymi w planach zagospodarowania przestrzennego,
mogà byç narz´dzia charakterystyczne dla obu omó-
wionych poprzednio polityk inwestycyjnych.

17. Ochrona i kszta∏towanie 
Êrodowiska przyrodniczego

OOggóóllnnoommiieejjsskkii SSyysstteemm TTeerreennóóww AAkkttyywwnnyycchh 
BBiioollooggiicczznniiee –– ((OOSSTTAABB))

SSyysstteemm tteerreennóóww zziieelloonnyycchh ii oottwwaarrttyycchh wwyynniikkaa zz aannaalliizzyy
ssttrruukkttuurryy pprrzzyyrrooddnniicczzeejj mmiiaassttaa ii ssttaannoowwii rrooddzzaajj sszzkkiieellee--
ttuu,, bb´́ddààcceeggoo ppuunnkktteemm wwyyjjÊÊcciiaa ddoo kksszzttaa∏∏ttoowwaanniiaa ppoozzoo--
ssttaa∏∏eejj pprrzzeessttrrzzeennii mmiiaassttaa.. ZZggooddnniiee zz ttyymm zzaa∏∏oo˝̋eenniieemm
kkoonncceeppccjjaa OOggóóllnnoommiieejjsskkiieeggoo SSyysstteemmuu TTeerreennóóww AAkkttyyww--
nnyycchh BBiioollooggiicczznniiee ((OOSSTTAABB)) ppoowwssttaa∏∏aa nnaa ppooddssttaawwiiee mmoo--
ddeelluu pp∏∏aattóóww ii kkoorryyttaarrzzyy oossnnoowwyy eekkoollooggiicczznneejj zawartego
w Ekofizjografii Gdaƒska dla potrzeb studium uwarun-
kowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdaƒska opracowanej pod kierunkiem dr. hab.
M. Przewoêniaka. Podstawowymi elementami systemu
sà struktury przyrodnicze:
● o randze krajowej – korytarz ekologiczny Wis∏y,
● o randze regionalnej – strefa brzegowa morza, kom-
pleksy leÊne na wydmach, korytarze ekologiczne Mar-
twej i Âmia∏ej Wis∏y, Mot∏awy i Starej Raduni, kompleks
leÊny strefy kraw´dziowej, Lasy Otomiƒskie,
● o randze lokalnej – tereny zieleni miejskiej, drobne
kompleksy zieleni semileÊnej, zadrzewienia, zbiorniki
wodne wraz z bezpoÊrednim otoczeniem, torfowiska,
murawy stokowe, ˝arnowczyska itp.
Obszary te powinny byç po∏àczone przebiegajàcym
wewnàtrz granic miasta systemem korytarzy i uk∏adów
powiàzaƒ ekologicznych o charakterze ciàg∏ym, przeni-
kajàcym obszar zurbanizowany. PPoo∏∏ààcczzeenniiee SSyysstteemmuu 
zz bbiioollooggiicczznniiee aakkttyywwnnyymmii tteerreennaammii ppoozzaammiieejjsskkiimmii
uummoo˝̋lliiwwiiaa pprrzzeepp∏∏yyww wwooddyy ii mmiiggrraaccjj´́ oorrggaanniizzmmóóww ˝̋yy--
wwyycchh oorraazz uu∏∏aattwwiiaa ccyyrrkkuullaaccjj´́ aattmmoossffeerryycczznnàà ii eekkssppaann--
ssjj´́//ssuukkcceessjj´́ ggaattuunnkkóóww.. Takie powiàzania bardzo do-
brze zachowujà doliny potoków utrzymane w stanie bli-
skim naturalnemu oraz tereny przylegajàce do innych
wód powierzchniowych. Przestrzenne powiàzanie mi´-
dzy sobà terenów o zró˝nicowanej aktywnoÊci biolo-
gicznej zapewnia im ponadto trwa∏oÊç i cz´Êciowo na-
turalnà odnawialnoÊç oraz zachowanie walorów este-
tycznych i u˝ytkowych.
ZZaapprrooppoonnoowwaannyy OOggóóllnnoommiieejjsskkii SSyysstteemm TTeerreennóóww AAkkttyyww--
nnyycchh BBiioollooggiicczznniiee oobbeejjmmuujjee wwii´́cceejj eelleemmeennttóóww nnii˝̋ oossnnoo--
wwaa eekkoollooggiicczznnaa wwsskkaazzaannaa ww EEkkooffiizzjjooggrraaffiiii...... WW jjeeggoo oobb--
rr´́bb ww∏∏ààcczzoonnoo ttaakk˝̋ee nniieekkttóórree tteerreennyy pprrzzeezznnaacczzoonnee nnaa
ffuunnkkccjjee iinnnnee nnii˝̋ zziieelleeƒƒ ppuubblliicczznnaa zz oobbeeccnniiee iissttnniieejjààccyymmii

dduu˝̋yymmii ppoowwiieerrzzcchhnniiaammii zziieelleennii ttoowwaarrzzyysszzààcceejj ((zzww∏∏aasszz--
cczzaa zzaaddrrzzeewwiieeƒƒ)) –– wwyybbrraannee tteerreennyy mmiieesszzkkaanniioowwee 
ii uuss∏∏uuggoowwee oorraazz wwyybbrraannee tteerreennyy jjeesszzcczzee nniieezzaaggoossppooddaa--
rroowwaannee.. Chodzi bowiem nie tylko o zachowanie terenów
zieleni w dotychczasowym stanie, ale tak˝e o mo˝liwoÊç
przekszta∏cania wskazanych terenów zgodnie 
z przes∏ankami ekorozwoju oraz o prawid∏owe kreowa-
nie nowych przestrzeni o takim charakterze w rejonach
jeszcze niezagospodarowanych. Zaproponowano rów-
nie˝ tworzenie po∏àczeƒ zast´pczych w zamian za prze-
rwane ju˝ naturalne powiàzania ekologiczne na tere-
nach, na których obecnie u˝ytkowanie stwarza mo˝li-
woÊç odpowiedniego ich przekszta∏cenia lub urzàdzenia.
Na System sk∏adajà si´ podstawowe elementy struktu-
ralne, w obr´bie których zostanà zastosowane ni˝ej
omówione zasady zagospodarowania przestrzennego
oraz ciàgi ∏àczàce (przewa˝nie aleje lub szpalery drzew
oraz inna zieleƒ wzd∏u˝ niektórych ciàgów komunika-
cyjnych) o mniejszym znaczeniu ekologicznym, ale sil-
nym oddzia∏ywaniu estetycznym i psychologicznym na
mieszkaƒców miasta. Struktura ta ma charakter ogól-
nomiejski, co znaczy, ˝e sposób zagospodarowania
zgodny z poni˝szymi zasadami w ka˝dym jej fragmen-
cie – ma istotne znaczenie dla lepszej gospodarki zaso-
bami przyrody, zachowania równowagi ekologicznej
Êrodowiska miejskiego i poprawy warunków ˝ycia
mieszkaƒców ca∏ego miasta. Wyznaczenie OSTAB nie
oznacza, ˝e poza jego obr´bem mo˝na zrezygnowaç 
z terenów zieleni (zw∏aszcza publicznej), a jedynie – ˝e
mo˝na je kszta∏towaç du˝o swobodniej, a ich ciàg∏oÊç
w przestrzeni, a szczególnie w czasie, jest niekoniecz-
na, choç bardzo po˝àdana.
WW ddàà˝̋eenniiuu ddoo hhaarrmmoonniiii wwyymmaaggaaƒƒ ÊÊrrooddoowwiisskkoowwyycchh,, ggoo--
ssppooddaarrcczzyycchh ii ssppoo∏∏eecczznnyycchh cchhaarraakktteerryyzzuujjààcceejj zzrróówwnnoo--
wwaa˝̋oonnyy rroozzwwóójj mmiiaassttaa zzaassaaddyy zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa tteerree--
nnuu ww oobbrr´́bbiiee OOggóóllnnoommiieejjsskkiieeggoo SSyysstteemmuu TTeerreennóóww AAkk--
ttyywwnnyycchh BBiioollooggiicczznniiee ppooddppoorrzzààddkkoowwaannoo eekkoollooggiicczznnyymm
kkrryytteerriioomm cciiààgg∏∏ooÊÊccii ww cczzaassiiee ii pprrzzeessttrrzzeennii oorraazz rróó˝̋nnoo--
rrooddnnooÊÊccii bbiioollooggiicczznneejj.. NNaajjwwaa˝̋nniieejjsszzàà zzaassaaddàà,, nniieezzbb´́dd--
nnàà ddllaa ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa OOSSTTAABB,, jjeesstt zzaacchhoowwaanniiee jjeeggoo
cciiààgg∏∏ooÊÊccii pprrzzeessttrrzzeennnneejj;; eelleemmeennttyy tteejj ssttrruukkttuurryy nniiee mmooggàà
bbyyçç lliikkwwiiddoowwaannee aannii ddoowwoollnniiee pprrzzeekksszzttaa∏∏ccaannee,, ppoonniiee--
wwaa˝̋ oozznnaacczzaa ttoo pprrzzeerrwwaanniiee ssyysstteemmuu.. 
Zgodnie z tà zasadà nale˝y:
● wykluczyç mo˝liwoÊç lokalizowania w obr´bie Syste-
mu funkcji o silnym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (prze-
mys∏, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysoko
wydajne rolnictwo), 
● podtrzymywaç (w miar´ mo˝liwoÊci) obecne u˝ytko-
wanie terenów, zgodne z pe∏nionymi przez System
funkcjami ekologicznymi, jak np. zieleƒ miejska o cha-
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rakterze publicznym, lasy, wody otwarte, wybrane frag-
menty ogrodów dzia∏kowych, tereny us∏ug: nauki,
oÊwiaty, kultury, zdrowia, rekreacji z du˝à iloÊcià ziele-
ni, zw∏aszcza wysokiej (minimum 50% powierzchni
dzia∏ki zaj´te przez tereny aktywne biologicznie), tere-
ny wolno stojàcej zabudowy mieszkaniowej o niskiej in-
tensywnoÊci (tereny aktywne biologicznie na co naj-
mniej 70% powierzchni dzia∏ki), 
● w przypadkach kiedy wy˝ej wskazane udzia∏y tere-
nów aktywnych biologicznie na terenach ju˝ zainwesto-
wanych sà mniejsze – dà˝yç do ich powi´kszenia przy
okazji dzia∏aƒ porzàdkowych lub modernizacyjnych,
● przeznaczaç niezagospodarowane tereny w obr´bie
Systemu przede wszystkim na wy˝ej wymienione funk-
cje (preferowana urzàdzona zieleƒ publiczna i tereny
rekreacyjne), a w∏àczone do OSTAB tereny ogrodów
dzia∏kowych po wschodniej stronie Obwodnicy Trójmia-
sta wy∏àcznie na powi´kszenie terenów zieleni publicz-
nej lub renaturyzacj´ w kierunku zieleni ekologiczno-
-krajobrazowej,
● przywracaç naturalny stan istniejàcym strukturom
przyrodniczym i eliminowaç bariery antropogeniczne,
● zachowywaç du˝y udzia∏ powierzchni aktywnych bio-
logicznie oraz kszta∏towaç odpowiednio uk∏ady zabudo-
wy na terenach zainwestowanych (us∏ugi, mieszkalnic-
two),
● ograniczaç przerywanie ciàgów powiàzaƒ ekologicz-
nych elementami infrastruktury technicznej oraz mini-
malizowaç nieuchronne kolizje (np. przez prowadzenie
dróg estakadami, stosowanie odpowiednio du˝ych
przepustów itp.).
Zasada utrzymania ciàg∏oÊci Systemu w czasie polega
na zachowaniu jak najwi´kszej cz´Êci ekosystemów
naturalnych istniejàcych na terenach przekszta∏canych
lub nowo zagospodarowywanych ze wzgl´du na fakt
bardzo d∏ugiego czasu potrzebnego do odtworzenia
ekosystemów zniszczonych i osiàgni´cia przez nie
zdolnoÊci do w∏aÊciwego pe∏nienia funkcji ekologicz-
nych.
Zasada ró˝norodnoÊci biologicznej Systemu zachowa-
na jest przez w∏àczenie do niego terenów o ró˝nych ty-
pach aktywnoÊci biologicznej, w tym sztucznie kszta∏to-
wanych struktur zieleni terenów zainwestowanych, któ-
re na terenie miasta stanowià istotny dodatkowy i war-
toÊciowy element Systemu.
OOggóóllnnoommiieejjsskkii SSyysstteemm TTeerreennóóww AAkkttyywwnnyycchh BBiioollooggiicczz--
nniiee nniiee jjeesstt oobbsszzaarreemm cchhrroonniioonnyymm ww rroozzuummiieenniiuu uussttaaww,,
choç w jego obr´bie znalaz∏y si´ wszystkie (z wyjàtkiem
jednego) tereny proponowane w Studium do obj´cia
szczególnymi formami ochrony przyrody (aneks nr 21).
WWddrroo˝̋eenniiee wwww.. zzaassaadd zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeenn--

nneeggoo nnaa oobbsszzaarrzzee OOSSTTAABB oozznnaacczzaaçç bb´́ddzziiee jjeeddnnaakk,, ˝̋ee
ppooddlleeggaa oonn llookkaallnniiee uussttaalloonneejj ppoolliittyyccee oocchhrroonnnneejj..

TTeerreennyy zziieelleennii mmiieejjsskkiieejj

Uzyskanie za∏o˝onej w OSTAB ciàg∏oÊci przestrzennej
struktur przyrodniczych okaza∏o si´ niemo˝liwe w nie-
których cz´Êciach miasta ze wzgl´du na aktualny stan
zainwestowania. Sà to równoczeÊnie tereny, które nie
majà dogodnego dost´pu (izochrona 15 minut dojÊcia
pieszego) do wi´kszych ni˝ 2 ha terenów zieleni pu-
blicznej (lasy, parki). W zwiàzku z tym za trwale sub-
standardowe w zakresie zieleni publicznej nale˝y
uznaç: pó∏nocnà cz´Êç ÂródmieÊcia, Przymorze i Prze-
róbk´. Na tych obszarach nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na zachowanie i wzbogacenie wszelkich form
zieleni rozproszonej, towarzyszàcej innym funkcjom. 
Na terenach mieszkaniowych (zw∏aszcza budownictwa
wielorodzinnego) nale˝y utrzymywaç minimalny wskaê-
nik 8 m2 terenów zieleni wypoczynkowej (towarzyszàcej)
na mieszkaƒca, a ponadto na poziomie dzielnicy na
mieszkaƒca powinno przypadaç co najmniej 5 m2 urzà-
dzonej zieleni publicznej w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
750 m. Oznacza to, ˝e nale˝y pilnie zlokalizowaç nowe
parki w jednostkach urbanistycznych Wrzeszcz Dolny,
Osowa i Che∏m oraz przewidywaç ich utworzenie w po-
zosta∏ych, urbanizujàcych si´ jednostkach na zachodzie
i po∏udniu miasta. PPrreeffeerruujjee ssii´́ ppaarrkkii nniieewwiieellkkiiee ((22--55 hhaa))
lleecczz gg´́ÊÊcciieejj rroozzmmiieesszzcczzoonnee,, ppoo∏∏oo˝̋oonnee ww oobbrr´́bbiiee OOSSTTAABB
lluubb zz nniimm ppoo∏∏ààcczzoonnee.. JakoÊç gleb w dzielnicy Po∏udnie
rekomenduje wprowadzenie na terenach mieszkalnych
znacznych powierzchni biologicznie czynnych, stanowià-
cych atrakcyjne tereny zieleni towarzyszàcej/osiedlowej.
Aby powsta∏y te tereny zieleni, konieczny b´dzie wykup
gruntów od w∏aÊcicieli prywatnych.

OOggrraanniicczzeenniiee zzaanniieecczzyysszzcczzeeƒƒ ÊÊrrooddoowwiisskkaa

Utrzymanie przynajmniej obecnego zasi´gu „terenów
spokojnych“ (okreÊlonego w opracowaniu Mapa tere-
nów spokojnych gminy Gdaƒsk) b´dzie wymagaç wy∏à-
czenia lokalizacji w ich obr´bie obiektów o potencjalnej
ucià˝liwoÊci ha∏asowej, z wyjàtkiem niezb´dnych no-
wych przebiegów dróg uk∏adu podstawowego, wzd∏u˝
których zostanà zastosowane techniczne Êrodki ograni-
czenia ich ucià˝liwoÊci, wskazane szczegó∏owo w przy-
sz∏ych planach zagospodarowania przestrzennego.
Nowe trasy drogowe, dzi´ki ograniczeniu ruchu na do-
tychczas przecià˝onych ulicach przebiegajàcych przez
g´sto zaludnione cz´Êci miasta, stanà si´ czynnikiem
zmniejszajàcym panujàcy na nich ha∏as.
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Ograniczenie ucià˝liwoÊci dotychczasowych i przy-
sz∏ych terenów komunikacyjnych nastàpi tak˝e przez
lokalizacj´ w pasach do nich przyleg∏ych obiektów nie
przeznaczonych na sta∏y pobyt ludzi, stanowiàcych
ekran dla ha∏asu emitowanego z terenów komunikacji.
W zakresie ochrony Êrodowiska przyrodniczego przed
zanieczyszczaniem powietrza, wód i gleb Studium za-
pewnia rezerwacj´ terenów pod niezb´dne urzàdzenia
ochronne i obiekty êród∏owe systemów in˝ynierii komu-
nalnej, a tak˝e wskazuje tereny zieleni stanowiàce dla
tych zanieczyszczeƒ naturalne bufory. Szczególne zna-
czenie b´dzie mia∏a dalsza poprawa czystoÊci wód Za-
toki Gdaƒskiej oraz udost´pnienie do kàpieli jej wód
przybrze˝nych umo˝liwiajàca rozwój funkcji turystycz-
no-wypoczynkowej w pasie nadmorskim. DDoo nnaajjbbaarr--
ddzziieejj iissttoottnnyycchh ddzziiaa∏∏aaƒƒ oocchhrroonnnnyycchh wwsskkaazzyywwaannyycchh 
ww SSttuuddiiuumm nnaallee˝̋àà::
● wwyypprroowwaaddzzeenniiee kkoolleekkttoorraa zzrrzzuuttoowweeggoo zz oocczzyysszzcczzaallnnii
„„WWsscchhóódd““ ddoo ZZaattookkii GGddaaƒƒsskkiieejj,,
● sskkaannaalliizzoowwaanniiee WWyyssppyy SSoobbiieesszzeewwsskkiieejj,,
● ppoowwiiààzzaanniiee rroozzwwoojjuu nnoowwyycchh ssttrruukkttuurr zzaaiinnwweessttoowwaanniiaa
mmiieejjsskkiieeggoo zz rroozzwwoojjeemm kkaannaalliizzaaccjjii ssaanniittaarrnneejj ii mmooddeerrnniizzaa--
ccjjaa ssyysstteemmuu ooddpprroowwaaddzzaanniiaa wwóódd ooppaaddoowwyycchh ((ww ttyymm rreeaallii--
zzaaccjjaa zzbbiioorrnniikkóóww wwóódd ooppaaddoowwyycchh nnaa ggóórrnnyymm ttaarraassiiee)),,
● wwpprroowwaaddzzeenniiee tteecchhnnoollooggiiii bbeezzooddppaaddoowwyycchh ww EECC IIII 
ii GGZZNNFF ii zzwwiiààzzaannaa zz ttyymm rreekkuullttyywwaaccjjaa sskk∏∏aaddoowwiisskk pprrzzee--
mmyyss∏∏oowwyycchh ww PPrrzzeeggaalliinniiee ii WWiiÊÊlliinnccee,,
● ppoowwii´́kksszzeenniiee ppoojjeemmnnooÊÊccii ((ww ttyymm wwddrroo˝̋eenniiee ssyysstteemmuu
sseeggrreeggaaccjjii ooddppaaddóóww)) ii mmooddeerrnniizzaaccjjaa sskk∏∏aaddoowwiisskkaa ooddppaa--
ddóóww kkoommuunnaallnnyycchh ww SSzzaaddóó∏∏kkaacchh,,
● ppoopprraawwaa iizzoollaaccyyjjnnooÊÊccii tteerrmmiicczznneejj bbuuddyynnkkóóww,,
● lliikkwwiiddaaccjjaa kkoott∏∏oowwnnii llookkaallnnyycchh ttaamm,, ggddzziiee jjeesstt ttoo mmoo˝̋--
lliiwwee oorraazz pprroommooccjjaa kkoorrzzyyssttaanniiaa zz ooggóóllnnoommiieejjsskkiieeggoo ssyyss--
tteemmuu cciieepp∏∏oowwnniicczzeeggoo,,
● mmooddeerrnniizzaaccjjaa ppoozzoossttaa∏∏yycchh kkoott∏∏oowwnnii llookkaallnnyycchh..

OOcchhrroonnaa rroollnniicczzeejj pprrzzeessttrrzzeennii pprroodduukkccyyjjnneejj

Ustala si´ nast´pujàce zasady polityki wobec rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w mieÊcie:
11)) ttrrwwaallee pprrzzeezznnaacczzaa ssii´́ nnaa cceellee rroollnniicczzee ii cchhrroonnii pprrzzeedd
zzaaiinnwweessttoowwaanniieemm dduu˝̋ee kkoommpplleekkssyy uu˝̋yyttkkóóww rroollnnyycchh 
ww oobbrr´́bbiiee ˚̊uu∏∏aaww:: po∏udniowà (˝u∏awskà) cz´Êç Wyspy
Sobieszewskiej, tereny Oruni Dolnika na wschód od uli-
cy ˚u∏awskiej, Olszynki na po∏udnie od projektowanej
ul. Nowej Sandomierskiej oraz tereny na po∏udnie od
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego B∏o-
nia-Po∏udnie;
22)) ww oobbrr´́bbiiee cchhrroonniioonneejj rroollnniicczzeejj pprrzzeessttrrzzeennii pprroodduukkccyyjj--
nneejj ddooppuusszzcczzaa ssii´́::

● siedliska rolnicze dla rolników i ogrodników dysponu-
jàcych area∏em co najmniej 1 ha, po∏o˝onym w obsza-
rach chronionych,
● ogrody dzia∏kowe (na terenach, gdzie funkcja ta nie
pozostaje w sprzecznoÊci z ustaleniami planów miej-
scowych),
● sieci i urzàdzenia infrastruktury technicznej,
● projektowane elementy uk∏adu komunikacyjnego
miasta (w tym Obwodnic´ Po∏udniowà); ze wzgl´du na
przewidywanà ucià˝liwoÊç Obwodnicy Po∏udniowej 
w pasie 100 m od kraw´dzi jezdni wyklucza si´ produk-
cj´ ˝ywnoÊci;
33)) ppoozzoossttaa∏∏ee tteerreennyy uu˝̋yyttkkóóww rroollnnyycchh po∏o˝one w dzielni-
cach i jednostkach urbanistycznych: Po∏udnie, Kokosz-
ki, Klukowo-R´biechowo, Barniewice-Osowa, P∏onia 
(w sàsiedztwie Rafinerii Gdaƒskiej i oczyszczalni
„Wschód“) przeznacza si´ na inne funkcje miejskie z za-
chowaniem nast´pujàcych zasad:
● funkcj´ rolniczà nale˝y traktowaç jako tymczasowà,
● ssttrreeff´́ zzaabbuuddoowwyy nnaallee˝̋yy rreeaalliizzoowwaaçç ssttooppnniioowwoo ii kkoomm--
pplleekkssoowwoo,, aa ddoo cczzaassuu zzaabbuuddoowwyy ddoocceelloowweejj ggrruunnttyy rroollnnee
nnaallee˝̋yy oocchhrroonniiçç pprrzzeedd zzaaiinnwweessttoowwaanniieemm..
Istniejàce na terenie miasta ogrody dzia∏kowe nie sta-
nowià (z wyjàtkiem ww. obszarów ˚u∏aw) chronionej
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tereny ogrodów po
wschodniej stronie Obwodnicy Trójmiasta generalnie
przeznacza si´ na inne funkcje, z wyjàtkiem obszarów
w∏àczonych do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB), traktowanych jako
rezerwa pod powi´kszenie terenów zieleni publicznej
lub renaturyzacj´ w kierunku zieleni ekologiczno-krajo-
brazowej. Tereny ogrodów po zachodniej stronie Ob-
wodnicy Trójmiasta w zasadzie pozostawia si´ w do-
tychczasowym u˝ytkowaniu (w ramach decyzji planów
zagospodarowania przestrzennego), w tym cz´Êciowo
jako rekompensat´ za inne ogrody utracone na skutek
zmian funkcjonalno-przestrzennych. Ogrody dzia∏kowe
w pasie 100 m przyleg∏ym do Obwodnicy Trójmiasta 
i innych dróg o najwy˝szym nat´˝eniu ruchu nie mogà
pe∏niç dotychczasowej funkcji ze wzgl´du na nieprzy-
datnoÊç dla produkcji ˝ywnoÊci oraz dla celów rekre-
acyjnych (emisja zanieczyszczeƒ powietrza i ha∏asu 
z sàsiadujàcej drogi) i b´dà stopniowo likwidowane.

18. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Z∏o˝onoÊç i atrakcyjnoÊç przestrzeni miejskiej, jej szyb-
kie zmiany (szczególnie w okresie ostatnich pi´çdziesi´-
ciu lat), i stan zachowania stwarzajà koniecznoÊç zró˝-
nicowanego podejÊcia do ochrony struktur osadniczych.
WW SSttuuddiiuumm uussttaallaa ssii´́ rróó˝̋nnoorrooddnnee ppoolliittyykkii oocchhrroonnnnee mmaa--
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jjààccee nnaa cceelluu zzaacchhoowwaanniiee,, uucczzyytteellnniieenniiee lluubb eekkssppoozzyyccjj´́
zzaabbyyttkkóóww ssttoossoowwnniiee ddoo iicchh zznnaacczzeenniiaa ww kkrraajjoobbrraazziiee kkuull--
ttuurroowwyymm GGddaaƒƒsskkaa,, ookkrreeÊÊlloonnee ddrrooggàà wwaarrttooÊÊcciioowwaanniiaa zzaa--
bbyyttkkoowwyycchh pprrzzeessttrrzzeennii mmiieejjsskkiicchh.. Zasady obowiàzujàce
w ka˝dej z ustalonych polityk ochronnych muszà byç
szczegó∏owo weryfikowane i konkretyzowane przy
opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzen-
nego – w zale˝noÊci od lokalnych potrzeb i mo˝liwoÊci. 
Stosujàc t´ metod´ wwyyzznnaacczzoonnoo ww GGddaaƒƒsskkuu ttrrzzyy ttyyppyy
oobbsszzaarróóww ppooddlleeggaajjààccyycchh oocchhrroonniiee ww zzaakkrreessiiee ddzziieeddzziicc--
ttwwaa kkuullttuurroowweeggoo::
● oobbsszzaarryy ii oobbiieekkttyy oo zznnaacczzeenniiuu ppoonnaaddrreeggiioonnaallnnyymm,,
ttwwoorrzzààccee ttoo˝̋ssaammooÊÊçç mmiiaassttaa ii jjeeggoo wwiizzeerruunneekk ww sskkaallii
eeuurrooppeejjsskkiieejj ii kkrraajjoowweejj,,
● oobbsszzaarryy ii oobbiieekkttyy oo zznnaacczzeenniiuu mmiieejjsskkiimm ((rreeggiioonnaallnnyymm)),,
● oobbsszzaarryy ii oobbiieekkttyy kksszzttaa∏∏ttuujjààccee llookkaallnnàà ttoo˝̋ssaammooÊÊçç
ii wwiizzeerruunneekk ww sskkaallii ddzziieellnniicc lluubb iicchh ffrraaggmmeennttóóww..

OObbsszzaarryy ii oobbiieekkttyy oo zznnaacczzeenniiuu ppoonnaaddrreeggiioonnaallnnyymm

Obszary te obejmujà najistotniejsze z punktu widzenia
ochrony dziedzictwa kulturowego rejony Gdaƒska
(aneks nr 22A i 22B), w których najlepiej zachowa∏ si´
historyczny uk∏ad przestrzenny, o wyjàtkowym charak-
terze i ponadlokalnym znaczeniu kulturowym, arty-
stycznym i historycznym. Wyró˝niono dwie kategorie
takich obszarów i obiektów: 
● o znaczeniu europejskim – obejmujàce zespo∏y 
i obiekty o wielkim znaczeniu dla kultury i historii Euro-
py oraz Êwiata (aneks nr 22A),
● o znaczeniu krajowym – obejmujàce obiekty i zespo-
∏y unikatowe w skali kraju, zwiàzane z historià Polski 
i Pomorza (aneks nr 22B).
Dla potrzeb Studium na tych obszarach, najcenniej-
szych z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturo-
wego miasta, przyjmuje si´ jako ramowe nast´pujàce
zasady ochrony i kszta∏towania przestrzeni:
11)) ochrona historycznego uk∏adu przestrzennego poprzez:
● zachowanie historycznego przebiegu i rozplanowania
ulic i placów, usuni´cie elementów zniekszta∏cajàcych,
zachowanie przekroju ulic, ich szerokoÊci i linii zabudowy,
● rekonstrukcj´ historycznych za∏o˝eƒ urbanistycznych
i zielonych, usuni´cie elementów je zniekszta∏cajàcych,
● zachowanie historycznego podzia∏u parcelacyjnego
(bez mo˝liwoÊci podzia∏ów wtórnych),
● zachowanie proporcji wysokoÊciowych kszta∏tujà-
cych sylwet´ zespo∏u oraz jego poszczególnych wn´trz
(ulic, placów, itp.),
● zachowanie historycznych uk∏adów fortyfikacyjnych;
22)) ochrona krajobrazu historycznego – usuni´cie ele-
mentów dysharmonizujàcych:

● zachowanie historycznych panoram i ich przedpól,
● zachowanie osi widokowych,
● zachowanie dominant przestrzennych;
33)) ochrona obiektów zabytkowych polegajàca na:
● restauracji i modernizacji technicznej obiektów zabyt-
kowych i posiadajàcych wartoÊci kulturowe, 
● rekonstrukcji szczególnie wa˝nych fragmentów histo-
rycznej architektury – stanowiàcych istotne uzupe∏nie-
nie zachowanych struktur;
44)) ochrona archeologiczna – wymóg prowadzenia ra-
towniczych badaƒ archeologicznych przed rozpocz´-
ciem inwestycji;
55)) ochrona zachowanych obiektów ma∏ej architektury 
i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni 
historycznych;
66)) dostosowanie funkcji do wartoÊci zabytkowych zespo-
∏u;
77)) dostosowanie nowej architektury do historycznej
kompozycji architektonicznej i urbanistycznej przez
utrzymanie:
● skali,
● bry∏y,
● podzia∏ów architektonicznych,
● proporcji powierzchni muru i otworów,
● lokalnych tradycji architektonicznych;
88)) ochrona niematerialnych wartoÊci kulturowych przez:
● zachowanie nazewnictwa historycznego,
● ochron´ symboli: herbów, barw.

OObbsszzaarryy ii oobbiieekkttyy oo zznnaacczzeenniiuu mmiieejjsskkiimm 

Sà to obszary i obiekty o znaczeniu kulturowym, ar-
tystycznym i historycznym, okreÊlajàce to˝samoÊç 
i wizerunek miasta (aneks nr 22 C). Majà one du˝e
znaczenie dla kszta∏towania fizjonomii miasta i iden-
tyfikacji mieszkaƒców ze swojà dzielnicà. Pozwalajà
okreÊlaç to˝samoÊç miejsca, a tak˝e chroniç niema-
terialne elementy Êrodowiska kulturowego. Najcen-
niejsze sà obszary, na których dominujà zachowane
w wysokim stopniu elementy historycznego uk∏adu
przestrzennego, a zniekszta∏cenia kompozycji prze-
strzennej sà niewielkie i mo˝liwe do pozytywnego
przekszta∏cenia, zachowana zabudowa zaÊ wyró˝nia
si´ swoimi cechami urbanistycznymi i architektonicz-
nymi. 
Dla obszarów i obiektów o znaczeniu regionalnym przy-
j´to w Studium nast´pujàce ramowe ustalenia:
11)) ochrona historycznego uk∏adu przestrzennego:
● zachowanie rozplanowania ulic i placów oraz utrzy-
manie przekroju ulic z zachowaniem ich szerokoÊci 
i linii zabudowy,

II Kierunki zagospodarowania przestrzennego

64 STUDIUM UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDA¡SKA

studium ok  2002-03-14  8:39  Page 58



● zachowanie historycznego podzia∏u parcelacyjnego
z mo˝liwoÊcià wtórnych podzia∏ów pod warunkiem
utrzymania historycznych zasad parcelacyjnych,
● zachowanie zasadniczych proporcji wysokoÊciowych
kszta∏tujàcych sylwet´ zespo∏u oraz jego poszczegól-
nych wn´trz (ulic, placów, itp.),
● zachowanie historycznych uk∏adów fortyfikacyjnych;
22)) ochrona krajobrazu historycznego – z usuni´ciem
elementów dysharmonizujàcych:
● zachowanie historycznych panoram i ich przedpola,
● zachowanie osi widokowych,
● zachowanie dominant historycznych;
33)) ochrona obiektów zabytkowych, restauracja i moder-
nizacja techniczna obiektów zabytkowych i posiadajà-
cych wartoÊci kulturowe;
44)) ochrona zachowanych obiektów ma∏ej architektury 
i nawierzchni ulic wraz z przywracaniem nawierzchni hi-
storycznych;
55))  dostosowanie funkcji do wartoÊci zabytkowych zespo∏u;
66)) dostosowanie nowej architektury do historycznej
kompozycji architektonicznej i urbanistycznej w zakre-
sie skali i charakteru zabudowy;
77)) ochrona niematerialnych wartoÊci kulturowych przez
zachowanie nazewnictwa historycznego.

OObbsszzaarryy ii oobbiieekkttyy oo zznnaacczzeenniiuu llookkaallnnyymm 
((ddzziieellnniiccoowwyymm,, oossiieeddlloowwyymm))

Do grupy obszarów i obiektów kszta∏tujàcych lokalnà to˝-
samoÊç nale˝à zespo∏y i obszary majàce wp∏yw na
kszta∏towanie krajobrazu kulturowego w skali dzielnico-
wej czy osiedlowej (aneks nr 22 D). Sà to obszary, na
których historyczny uk∏ad przestrzenny uleg∏ znacznym
przemianom, lecz posiada jeszcze czytelne wartoÊci kul-
turowe. Zabudowa o wartoÊciach kulturowych wyst´puje
tu w rozproszeniu. Materialne ubytki i zniekszta∏cenia
uniemo˝liwiajà fizycznà rekonstrukcj´ uk∏adu historycz-
nego. Dla tego typu obszarów wyznacza si´ nast´pujà-
ce ramowe zasady ochrony elementów zabytkowych:
11)) ochrona historycznego uk∏adu przestrzennego:
● zachowanie zasadniczych elementów historycznego
rozplanowania ulic i placów, 
● zachowanie historycznych uk∏adów fortyfikacyjnych,
zielonych i wodnych;
22)) ochrona krajobrazu historycznego:
● zachowanie historycznych panoram i ich przedpola,
● zachowanie osi widokowych,
● zachowanie dominant przestrzennych;
33)) ochrona obiektów zabytkowych;
44)) restauracja i modernizacja techniczna obiektów po-
siadajàcych wartoÊci kulturowe;

55)) ochrona zachowanych obiektów ma∏ej architektury;
66)) dostosowanie nowej architektury do historycznej kom-
pozycji architektonicznej i urbanistycznej w zakresie ska-
li i bry∏y zabudowy z mo˝liwoÊcià modyfikacji wysokoÊci
zabudowy pod warunkiem harmonijnego wspó∏istnienia
elementów kompozycji historycznej i wspó∏czesnej;
77)) pe∏na ochrona niematerialnych wartoÊci kulturowych
przez zachowanie nazewnictwa historycznego.

OOcchhrroonnaa eekkssppoozzyyccjjii

Dla ochrony historycznych sylwet i panoram wyznaczo-
no strefy ochrony poÊredniej (ekspozycji) zespo∏ów za-
bytkowych (aneks nr 6). Sà one po∏o˝one poza wyzna-
czonymi wczeÊniej obszarami chronionymi. Celem
ochrony jest takie przekszta∏cenie obszaru, aby nie za-
k∏ócaç ekspozycji terenów i obiektów b´dàcych podsta-
wà wyznaczenia strefy. Cel ten osiàgnie si´ poprzez:
● ograniczenia gabarytowe nowych obiektów, 
● zakaz lokalizacji niektórych form i typów zabudowy,
● zmniejszenie intensywnoÊci zabudowy,
● stosowanie przes∏on zielonych lub innych elementów
maskujàcych,
● zakaz zabudowy.
Szczegó∏owe zasady i cechy zakazanych form zabudo-
wy b´dà okreÊlone w planach zagospodarowania prze-
strzennego.

OOcchhrroonnaa ssttaannoowwiisskk aarrcchheeoollooggiicczznnyycchh

Dla ochrony znalezisk archeologicznych wyznaczono
strefy ochrony archeologicznej. Obejmujà one zarówno
tereny o rozpoznanej zawartoÊci reliktów archeologicz-
nych, jak i potencjalnego ich wyst´powania stwierdzone-
go na podstawie badaƒ Archeologicznego Zdj´cia Pol-
ski. Obszary o znaczeniu ponadregionalnym stanowiàce
o to˝samoÊci miasta, wymienione w aneksach nr 22A 
i 22B, sà w ca∏oÊci wyznaczone jako strefy ochrony ar-
cheologicznej. Wszelkie prace ziemne w tej strefie mu-
szà byç prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
W wypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych
wszelkie prace inwestycyjne muszà byç przerwane,
a teren udost´pniony badaniom archeologicznym. 

19. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa

GG∏∏óówwnnee zzaa∏∏oo˝̋eenniiaa ppoolliittyykkii mmiieesszzkkaanniioowweejj

WW∏∏aaddzzee mmiiaassttaa ssàà ˝̋yywwoottnniiee zzaaiinntteerreessoowwaannee zzaattrrzzyymmaa--
nniieemm ww mmiieeÊÊcciiee ddoobbrryycchh ppooddaattnniikkóóww,, ddllaatteeggoo ddàà˝̋yy ssii´́ ddoo
ssttwwoorrzzeenniiaa mmaakkssyymmaallnniiee sszzeerrookkiieejj ((ppoodd wwzzggll´́ddeemm cceennoo--
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wwyymm ii pprrzzeessttrrzzeennnnyymm)) ooffeerrttyy mmiieesszzkkaanniioowweejj aaddrreessoowwaa--
nneejj ddoo wwsszzyyssttkkiicchh ggrruupp lluuddnnooÊÊccii.. Przejawem tego jest:
● wzrastajàcy w stosunku do stanu istniejàcego udzia∏
zabudowy o niskiej intensywnoÊci, z 26% obecnie do
33% w stanie wype∏nienia struktur,
● wyznaczenie terenów pod zabudow´ rezydencjonalnà,
● lokalizacja luksusowych mieszkaƒ apartamentowych
na wy˝szych kondygnacjach zabudowy us∏ugowej 
w CPU,
● szeroka, zró˝nicowana przestrzennie oferta osiedli
mieszkaniowych i zamkni´tych kondominiów w dzielni-
cach centralnych i na obrze˝ach miasta.
Budownictwo o wysokiej intensywnoÊci i Êrednim stan-
dardzie adresowane do mniej zamo˝nych gdaƒszczan
b´dzie realizowane g∏ównie w nowych dzielnicach
mieszkaniowych przez towarzystwa budownictwa spo-
∏ecznego, spó∏dzielnie mieszkaniowe lub prywatnych
inwestorów budujàcych na wynajmem.
PPoottrrzzeebbyy mmiieesszzkkaanniioowwee nnaajjss∏∏aabbsszzyycchh eekkoonnoommiicczznniiee
ggrruupp lluuddnnooÊÊccii ppoowwiinnnnyy bbyyçç zzaassppaakkaajjaannee pprrzzeezz uuddoosstt´́pp--
nniiaanniiee iimm mmiieesszzkkaaƒƒ ww zzaabbuuddoowwiiee iissttnniieejjààcceejj.. Ceny tych
mieszkaƒ sà cz´sto o po∏ow´ ni˝sze od nowych, zatem
takie rozwiàzanie jest bardziej efektywne. Przemawiajà
za nim równie˝ wzgl´dy spo∏eczne – zapobieganie po-
wstawaniu stref ubóstwa i patologii spo∏ecznych. Miesz-
kania socjalne b´dà rozproszone, a w nowo powsta∏ych
osiedlach nie b´dzie budynków „lepszych“ i „gorszych“.

SSttaannddaarrddyy zzaammiieesszzkkiiwwaanniiaa

Przewiduje si´ osiàgni´cie wskaênika 30 m2 na miesz-
kaƒca jako wartoÊç przeci´tnà dla miasta. 
Tempo poprawy standardów zamieszkiwania nie b´-
dzie jednakowe we wszystkich typach zabudowy. Ju˝
obecnie warunki zamieszkania wyra˝one w powierzch-

ni u˝ytkowej na mieszkaƒca ró˝nià si´ w poszczegól-
nych typach zabudowy. Przewiduje si´, i˝ proces ró˝ni-
cowania b´dzie si´ pog∏´bia∏ (tab. 10, aneks nr 16).
Przyjmujàc za∏o˝enie wzrostu gospodarczego kraju, 
a w Êlad za tym popraw´ sytuacji materialnej gdaƒsz-
czan, zak∏ada si´, ˝e w stanie wype∏nienia struktur
osiàgni´ty zostanie po˝àdany wskaênik samodzielnoÊ-
ci zamieszkiwania, tj. ok. 102 gospodarstwa na 100
mieszkaƒ. Oznacza to, ˝e liczba mieszkaƒ powinna
wzrosnàç z 157 tys. obecnie do 196 tys., tj. o 25%.
Zdecydowanie ni˝szy wskaênik wzrostu liczby miesz-
kaƒ od wskaênika wzrostu powierzchni u˝ytkowej
mieszkaƒ oznacza, i˝ nastàpi poprawa struktury wiel-
koÊciowej mieszkaƒ. O ile obecnie Êrednia wielkoÊç
mieszkania wynosi w Gdaƒsku 53,3 m2, to w okresie
wype∏nienia struktur przekroczy 69 m2. Taki stan zosta-
nie osiàgni´ty dzi´ki nast´pujàcym procesom:
● wzrastajàcemu udzia∏owi budownictwa jednorodzin-
nego, w tym rezydencjonalnego,
● ∏àczeniu mieszkaƒ w istniejàcej zabudowie,
● likwidacji substandardów mieszkaniowych,
● odchodzeniu od realizacji mieszkaƒ mniejszych ni˝
35 m2.

RRoozzmmiieesszzcczzeenniiee pprrooggrraammuu mmiieesszzkkaanniioowweeggoo

PojemnoÊç wszystkich terenów mieszkaniowych Gdaƒ-
ska wskazanych w Studium ocenia si´ na 13,6 mln m2.
Pozwala to na osiàgni´cie wymienionych wy˝ej stan-
dardów zamieszkiwania po realizacji przyrostu netto
powierzchni u˝ytkowej o 5,3 mln m2, a wi´c wzroÊcie
zasobów mieszkaniowych o ponad 63%. 
PPoonnaadd 33//44 zzaa∏∏oo˝̋oonneeggoo pprrzzyyrroossttuu zzaassoobbóóww mmiieesszzkkaanniioo--
wwyycchh GGddaaƒƒsskkaa bb´́ddzziiee zzrreeaalliizzoowwaannyycchh nnaa  zzeewwnn´́ttrrzz--
nnyycchh tteerreennaacchh rroozzwwoojjoowwyycchh.. WW ddzziieellnniiccyy PPoo∏∏uuddnniiee
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Tab. 10 Standardy zamieszkiwania – stan istniejàcy i zak∏adane do momentu wype∏nienia struktur

Typ zabudowy Stan

istniejàcy zdeterminowany perspektywiczny wype∏nienia

rok 2000 struktur

m2 pow. u˝ytkowej na 1 mieszkaƒca

Ârednia dla miasta 18,6 20,5 25,0 30,0

Zabudowa blokowa 17,1 18,0 21,0 25,0

Kamienice przedwojenne 19,2 20,5 25,0 28,0

Ma∏e domy mieszkalne 

i domy jednorodzinne 22,5 25,5 32,5 40,0

Nowe domy wielorodzinne 18,0 21,0 24,5 27,5

m2 pow. u˝ytkowej na 1 mieszkaƒca
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pprrzzeewwiidduujjee ssii´́ rreeaalliizzaaccjj´́ ppoonnaadd 33,,55 mmllnn mm22,, zz cczzeeggoo
wwii´́cceejj nnii˝̋ 3300%% bb´́ddzziiee ssttaannoowwii∏∏aa zzaabbuuddoowwaa mmiieesszzkkaa--
nniioowwaa oo nniisskkiieejj iinntteennssyywwnnooÊÊccii.. WW ddzziieellnniiccyy ZZaacchhóódd ppllaa--
nnuujjee ssii´́ rreeaalliizzaaccjj´́ ookk.. 00,,88 mmllnn mm22,, ww ttyymm ookk.. 9900%% ww zzaa--
bbuuddoowwiiee mmiieesszzkkaanniioowweejj oo nniisskkiieejj iinntteennssyywwnnooÊÊccii..
Przyrost zasobów mieszkaniowych na terenach silnie
zainwestowanych (Oliwa, Wrzeszcz, ÂródmieÊcie,
Port) szacuje si´ na ok. 1,2 mln m2 powierzchni u˝ytko-
wej. JednoczeÊnie przewiduje si´ ubytki zasobów ok.
0,2 mln m2. Oznacza to przyrost netto zasobów na tych
terenach o ok. 1 mln m2. Znaczna cz´Êç tego programu
zostanie zrealizowana w dzielnicy ÂródmieÊcie, g∏ów-
nie na terenach postoczniowych. B´dzie to budownic-
two o wysokiej intensywnoÊci. W dzielnicy Wrzeszcz
nastàpi przewaga zabudowy o wysokiej intensywnoÊci,
jednak jej udzia∏ w przyrostach nie osiàgnie 60%. Przyrost
netto zasobów mieszkaniowych w Oliwie – 110 tys. m2

i w Porcie – 13 tys. m2 to wielkoÊci marginalne zarówno
dla miasta, jak i tych dzielnic.
Przewidywany przyrost liczby obiektów mieszkalnictwa
zbiorowego b´dzie dotyczyç g∏ównie opieki nad ludêmi
starszymi i niepe∏nosprawnymi. Jednak nie b´dà to
obiekty o du˝ej kubaturze, g∏ównie prywatne o charak-
terze zabudowy pensjonatowej. Dlatego  nie wyznacza
si´ terenów pod te obiekty. 
Pomimo wzrostu liczby studiujàcych nie przewiduje si´
wzrostu liczby miejsc w domach studenckich uczelni
publicznych. Potrzeby mieszkaniowe studentów spoza
Gdaƒska b´dà zaspakajane przez wynajem kwater pry-
watnych. 

20. Kszta∏towanie sieci us∏ug

OOÊÊrrooddkkii uuss∏∏uuggoowwee

GG∏∏óówwnnàà kkoonncceennttrraaccjjàà uuss∏∏uugg ww GGddaaƒƒsskkuu ii TTrróójjmmiieeÊÊcciiee
jjeesstt ii ppoozzoossttaanniiee cceennttrraallnnee ppaassmmoo uuss∏∏uuggoowwee ((CCPPUU)),, kkttóó--
rree jjeesstt iissttoottnnyymm eelleemmeenntteemm ttoo˝̋ssaammooÊÊccii aagglloommeerraaccjjii
ggddaaƒƒsskkiieejj ii wwaa˝̋nnyymm oobbsszzaarreemm rroozzwwoojjuu ffuunnkkccjjii mmeettrrooppoo--
lliittaallnnyycchh.. TTuu nnaassttààppii iinntteennssyyffiikkaaccjjaa wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa pprrzzee--
ssttrrzzeennii,, zzaarróówwnnoo tteerreennóóww wwoollnnyycchh,, ddoottààdd nniieezzaabbuuddoowwaa--
nnyycchh,, jjaakk ii tteerreennóóww ooddzzyysskkiiwwaannyycchh ddllaa nnoowweeggoo zzaaiinnwwee--
ssttoowwaanniiaa ww wwyynniikkuu rreessttrruukkttuurryyzzaaccjjii zzeessppoo∏∏óóww pprrzzeemmyy--
ss∏∏oowwoo--sskk∏∏aaddoowwyycchh.. G∏ównym obszarem inwestycyjnym
b´dzie ÂródmieÊcie, które na terenach postoczniowych
Nowego Miasta, Targu Siennym i Targu Rakowym, Wy-
spie Spichrzów, Polskim Haku dysponuje ogromnymi 
i Êwietnie po∏o˝onymi terenami inwestycyjnymi, uzupe∏-
nionymi mniejszymi enklawami na G∏ównym i Starym
MieÊcie, Dolnym MieÊcie, Starym PrzedmieÊciu, D∏u-
gich Ogrodach, Biskupiej Górce i Grodzisku. Powinny

si´ tu lokalizowaç przede wszystkim us∏ugi ogólnomiej-
skie kultury, administracji publicznej i gospodarczej, ob-
s∏ugi ruchu turystycznego (w postaci zaplecza hotelo-
wo-gastronomicznego) i obiekty rekreacyjno-sportowe
korzystajàce z nadwodnego po∏o˝enia. Jednà z form
obiektów us∏ugowych b´dà wielofunkcyjne i wielokon-
dygnacyjne centra handlowo-us∏ugowe, które mogà
staç si´ si∏à nap´dowà do zmian strukturalnych w zago-
spodarowaniu. Zak∏ada si´ tu du˝à intensywnoÊç zago-
spodarowania terenu, wysokà jakoÊç architektury, któ-
ra musi uwzgl´dniaç historyczne otoczenie oraz regula-
cj´ poÊrednià tendencji inwestorskich przez wprowa-
dzenie strefy kontrolowanego i ograniczonego parko-
wania. Powstawanie centrów na terenach intensywnie
zabudowanych jest niezb´dne dla przeciwdzia∏ania ob-
umieraniu ÂródmieÊcia.
DDaallsszzyymmii ooggnniiwwaammii CCPPUU ppoozzoossttaannàà ooÊÊrrooddkkii wwee
WWrrzzeesszzcczzuu ii OOlliiwwiiee,, kkttóórree rróówwnniiee˝̋ ddyyssppoonnuujjàà rroozzlleegg∏∏yymmii
tteerreennaammii rroozzwwoojjoowwyymmii.. Rozwój tych oÊrodków spowo-
duje zlewanie si´ i przekszta∏cenie CPU w struktur´
ciàg∏à. W centrum Wrzeszcza jest to presti˝owa lokali-
zacja centrum „Manhattan“, teren obecnej jednostki
wojskowej przy ul. S∏owackiego, a tak˝e tereny rozwo-
jowe Politechniki i Akademii Medycznej w Górnym
Wrzeszczu oraz by∏y pas startowy na Zaspie, a w Oli-
wie – pas dotychczasowego zagospodarowania prze-
mys∏owo-sk∏adowego mi´dzy linià kolejowà a al. Grun-
waldzkà, rejon p´tli tramwajowej w centrum i tereny
rozwojowe Uniwersytetu Gdaƒskiego i Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Tu powstanà obiekty nauki 
i szkolnictwa wy˝szego, które sà charakterystyczne dla
tych dzielnic, a tak˝e obiekty kultury, rozrywki i centra
handlowo-us∏ugowe. B´dzie to (podobnie jak w Âród-
mieÊciu) zagospodarowanie intensywne, o wysokiej ja-
koÊci architektury, choç nie tak uzale˝nione od histo-
rycznego kontekstu. Przewiduje si´ te˝ ∏agodniejsze
ograniczenia wynikajàce z polityki parkingowej miasta.
OOÊÊrrooddkkii uuss∏∏uuggoowwee ppoozzaa CCPPUU bb´́ddàà kkoolleejjnnyymmii kkoonncceennttrraa--
ccjjaammii oobbiieekkttóóww uuss∏∏uuggoowwyycchh,, ppoo∏∏oo˝̋oonnyymmii zzaazzwwyycczzaajj 
ww ssààssiieeddzzttwwiiee dduu˝̋yycchh zzeessppoo∏∏óóww mmiieesszzkkaanniioowwyycchh.. DDzziieell--
nniiccoowwee ooÊÊrrooddkkii uuss∏∏uuggoowwee,, pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm ww ddzziieellnniiccyy
PPoo∏∏uuddnniiee,, ssttaannoowwiiàà eelleemmeenntt sszzeerrsszzyycchh zzaammiieerrzzeeƒƒ mmoo--
ddeerrnniizzaaccyyjjnnyycchh zzeessppoo∏∏óóww mmiieejjsskkiicchh oo mmiieesszzaanneejj ffuunnkkccjjii 
ii pprrzzyycczzyynniiàà ssii´́ ddoo ppooddnniieessiieenniiaa pprreessttii˝̋uu ii aattrraakkccyyjjnnooÊÊccii
ddzziieellnniicc mmiieesszzkkaanniioowwyycchh.. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e te
oÊrodki dzielnicowe powstanà w oparciu o centra han-
dlowo-us∏ugowe, które – podobnie jak na terenach re-
strukturyzowanych – b´dà przyciàgaç innych inwesto-
rów. W obszarach intensywnego zainwestowania miej-
skiego, na dolnym tarasie, powinny to byç wielokondy-
gnacyjne i wielofunkcyjne centra o intensywnych for-
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mach wykorzystania przestrzeni. Proces ten nale˝y
powiàzaç z sukcesywnà likwidacjà tymczasowego za-
gospodarowania na terenach dotychczas rezerwowa-
nych dla oÊrodków us∏ugowych. W nowych dzielnicach
peryferyjnych, o ni˝szej rencie gruntowej, wzd∏u˝ Ob-
wodnicy Trójmiasta i na zachód od niej oraz w P∏oni,
przy wylocie na Warszaw´, nale˝y dopuÊciç tak˝e
„p∏askie centra“, us∏ugi o swobodnej lokalizacji i inne
funkcje ogólnomiejskie, stymulujàce wielki ruch komu-
nikacyjny i tworzàce du˝e zapotrzebowanie na parkin-
gi. W przeciwnym wypadku b´dà one powstawa∏y 
w gminach sàsiadujàcych, a Gdaƒsk b´dzie ponosi∏
koszty zwiàzane z obs∏ugà infrastruktury (np. utrzyma-
nie dróg) niekorzystajàc z wp∏ywów podatków do kasy
miejskiej.
Nale˝y tworzyç warunki dla utrzymania handlu targowi-
skowego z uwzgl´dnieniem jego szybkiej i koniecznej
modernizacji celem dostosowania do obowiàzujàcych
norm i standardów jakoÊciowych oraz zapewniç mu ob-
s∏ug´ komunikacjà zbiorowà i niezb´dnà liczb´ miejsc
postojowych.

MMooddeell ooÊÊwwiiaattyy

Proponowane dla miasta Gdaƒska za∏o˝enia dotyczà-
ce poszczególnych elementów systemu oÊwiaty przed-
stawiono w tab. 11.

SSttaannddaarrddyy ddoosstt´́ppuu ddoo sszzkkóó∏∏ ppooddssttaawwoowwyycchh ii ggiimmnnaa--
zzjjóóww pprrzzyyjjmmuujjee ssii´́ zzggooddnniiee zz UUssttaawwàà oo ssyysstteemmiiee ooÊÊwwiiaa--
ttyy.. Zak∏ada si´, ˝e nowe placówki oÊwiaty b´dà po-
wstawaç wy∏àcznie na gruntach komunalnych. W przy-
padku braku mo˝liwoÊci realizacji potrzebnej liczby
szkó∏ w pobli˝u miejsc zamieszkania – miasto zorgani-
zuje dowozy uczniów do szkó∏ bardziej oddalonych.
Przewiduje si´ stopniowy wzrost udzia∏u dzieci w szkol-
nictwie niepublicznym: w szko∏ach podstawowych do
6% w stanie zdeterminowanym, 8% w perspektywie 
i 10% w stanie wype∏nienia struktur, w gimnazjach od-
powiednio: 10%, 11% i 12%.
Szacuje si´, ˝e udzia∏ dzieci w szkolnictwie specjalnym
w zakresie podstawowym i gimnazjalnym wyniesie oko-
∏o 3% odpowiedniej grupy wiekowej we wszystkich
okresach rozwoju miasta.

KKoonncceeppccjjaa rroozzwwoojjuu ppllaaccóówweekk ooÊÊwwiiaattyy

Wobec dysproporcji w rozmieszczeniu obiektów przed-
szkolnych trzeba si´ liczyç z nadpoda˝à miejsc w dzielni-
cach zainwestowanych. W dzielnicy Zachód nale˝y rezer-
wowaç tereny dla 6, 4 i 4 oddzia∏ów w kolejnych analizo-
wanych stanach rozwojowych miasta. W dzielnicy Po∏u-
dnie natomiast dla 16, 35 i 20 oddzia∏ów. Realizacja takiej
liczby oddzia∏ów pokry∏aby 50% zapotrzebowania w tych
rozwojowych dzielnicach. Pozosta∏e dzieci mog∏yby korzy-
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Tab. 11 Za∏o˝enia do systemu oÊwiaty

Wyszczególnienie Przedszkola Szko∏y podstawowe Gimnazja Szko∏y

ponadgimnazjalne

Uczestnictwo 3-5 lat - 50% 6 lat* - 63% 13-15 lat - 100% 16-18 lat - 95%

w grupie wiekowej 6 lat* - 37% 7-12 lat - 100% 19-24 lat - 30%

LiczebnoÊç 

oddzia∏ów 

(liczba osób) 25 22 - 25 26 27 

Wspó∏czynnik

zmianowoÊci x 1,0 - 1,3 1,0 - 1,3 1,0

Optymalna 

wielkoÊç 4 oddzia∏y 500 uczniów 600 uczniów nie okreÊla si´

obiektu i dzia∏ki 0,5 ha 1,6 ha 1,6 ha

Charakter cz´Êciowo sieciowy ** sieciowy sieciowy o swobodnej

obiektu lokalizacji

*  Tendencje europejskie wskazujà na celowoÊç obj´cia naukà szkolnà dzieci 6-letnich.

** 50% miejsc przedszkolnych nale˝y lokalizowaç w miejscu zamieszkania, a pozosta∏e w pobli˝u skupisk miejsc pracy
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staç z istniejàcych obiektów w ÂródmieÊciu, we Wrzesz-
czu czy Oliwie, czyli w rejonach pracy ich opiekunów. 
W dzielnicach Oliwa, Wrzeszcz, ÂródmieÊcie, Port wy-
stàpià tak˝e nadwy˝ki w liczbie pomieszczeƒ do nauki
w szko∏ach podstawowych publicznych przy wspó∏-
czynniku zmianowoÊci 1,0 i 22-osobowych oddzia-
∏ach. W stanie zdeterminowanym wyniosà one w Por-
cie 45 pomieszczeƒ, w ÂródmieÊciu 9, a we Wrzesz-
czu 8. W okresie perspektywicznym nadwy˝ki wyniosà:
6 pomieszczeƒ w Oliwie, 12 we Wrzeszczu, 11 w Âród-
mieÊciu i 82 w Porcie. W stanie wype∏nienia struktur b´-
dà one na poziomie: 76 w Oliwie, 130 we Wrzeszczu,
38 w ÂródmieÊciu, 91 w Porcie.
W dzielnicy Zachód dokonano bilansu przy za∏o˝eniu,
˝e w stanie perspektywicznym  istniejàcy budynek przy
ul. Siedleckiego b´dzie wykorzystywany jedynie na po-
trzeby szko∏y podstawowej. Ponadto w Kokoszkach do
tego czasu powstanie szko∏a podstawowa, liczàca 25
pomieszczeƒ do nauki (obecnie w trakcie opracowywa-
nia dokumentacji). RównoczeÊnie szko∏y przy ul. Biolo-
gicznej i Stok∏osy zmienià przeznaczenie na obiekty
specjalne lub niepubliczne (ka˝da z nich ma zaledwie 
4 pomieszczenia, w szkole na Biologicznej uczà si´
dzieci do 3 klasy). W stanie zdeterminowanym istniejà-
ca baza b´dzie wystarczajàca pod warunkiem zastoso-
wania 25-osobowych oddzia∏ów i wspó∏czynnika zmia-
nowoÊci 1,1. W przysz∏oÊci, w wypadku zrealizowania
wy˝ej wymienionych inwestycji powstanà warunki do
nauczania w 22-osobowych oddzia∏ach przy wspó∏-
czynniku zmianowoÊci 1,0. W nast´pnym okresie trze-
ba b´dzie zwi´kszyç oddzia∏y do 25 osób. 
Najwi´ksze niedobory bazy oÊwiatowej wystàpià 
w dzielnicy Po∏udnie. W kolejnych analizowanych sta-
nach wynios∏yby one 55, 160, 198 pomieszczeƒ, przy
zmianowoÊci 1,3 i 25-osobowych oddzia∏ach, a wi´c 
w górnych granicach za∏o˝onych standardów. Powstanie
1 szko∏y 24-oddzia∏owej w UjeÊcisku pozwoli na zmniej-
szenie niedoboru na koniec okresu zdeterminowanego
do 31 pomieszczeƒ. Budowa kolejnych 4 szkó∏ 24-od-
dzia∏owych w stanie perspektywicznym (po jednej w Ja-
sieniu i Maçkowych oraz dwóch w UjeÊcisku) zmniejszy
niedobory do 40 pomieszczeƒ. Dalsze 2 szko∏y 24-od-
dzia∏owe w stanie wype∏nienia struktur (w Maçkowych 
i Jasieniu) pozwolà na zmniejszenie niedoboru do 30 po-
mieszczeƒ. Rezerwacja terenów dla 7 szkó∏ podstawo-
wych w dzielnicy Po∏udnie (dla tylu szkó∏ miasto dyspo-
nuje gruntami komunalnymi) zapewni warunki edukacji
dzieci przy zastosowaniu 25-osobowych oddzia∏ów,
wspó∏czynnika zmianowoÊci 1,3 i realizacji za∏o˝onego
modelu rozmieszczenia szkó∏ zgodnie z rozmieszcze-
niem ludnoÊci. Utrzymywanie takich standardów powo-

dowa∏oby okresowe zwi´kszenie liczby dzieci uczàcych
si´ w jednej szkole do oko∏o 700. Poziom dowo˝enia
dzieci z Po∏udnia wynosi∏by w wypadku budowy wymie-
nionych szkó∏ w poszczególnych stanach oko∏o 1010,
1300 i 970 osób, czyli dwukrotnie wi´cej ni˝ obecnie 
(w roku szkolnym 2000/2001 – 600 osób).
W dzielnicach zainwestowanych równie˝ wystàpià nad-
wy˝ki liczby pomieszczeƒ do nauki w gimnazjach – naj-
wi´ksze w stanie zdeterminowanym w Oliwie – 31, we
Wrzeszczu – 69, w ÂródmieÊciu – 11. W perspektywie
nadwy˝ki wyniosà w Oliwie – 28, we Wrzeszczu – 118,
w ÂródmieÊciu – 46, a w Porcie – 22 pomieszczenia do
nauki. W stanie wype∏nienia struktur znaczne nadwy˝ki
wystàpià we Wrzeszczu – 115 pomieszczeƒ, w Âród-
mieÊciu – 34 i w Porcie – 25.
W dzielnicy Zachód w najbli˝szych latach powstanie gim-
nazjum w Osowie (dokumentacja dla obiektu o 25 po-
mieszczeniach jest w trakcie opracowywania). Dla Koko-
szek w projekcie planu miejscowego przewiduje si´ loka-
lizacj´ nowego gimnazjum w Sm´gorzynie. Te obiekty
zapewnià utrzymanie zmianowoÊci na poziomie 1,0, przy
26-osobowych oddzia∏ach. W celu rozwiàzania sytuacji
braku gimnazjów w dzielnicy Po∏udnie nale˝a∏oby wybu-
dowaç 2 szko∏y 24-oddzia∏owe (w UjeÊcisku i Jasieniu) 
w stanie perspektywicznym i 1 szko∏´ (w Maçkowych) 
w stanie wype∏nienia struktur. Te realizacje zapewnià
utrzymanie wskaênika zmianowoÊci na poziomie 1,1.
Potrzeby m∏odzie˝y zamieszka∏ej na terenie Gdaƒska 
w zakresie pomieszczeƒ do nauki w szko∏ach ponadgim-
nazjalnych wyniosà – w poszczególnych analizowanych
stanach – 990, 610, 750 pomieszczeƒ. Nadwy˝ki w sto-
sunku do stanu istniejàcego (1100 pomieszczeƒ) sà wi´c
znaczne. Z pewnoÊcià nale˝y si´ liczyç ze zmianà funk-
cji cz´Êci szkó∏, jak równie˝ z przekszta∏caniem niektó-
rych szkó∏ publicznych w niepubliczne. Skal´ tego zjawi-
ska trudno przewidzieç, b´dzie ona zale˝a∏a od wielu
czynników, m.in. od kondycji finansowej rodzin, atrakcyj-
noÊci proponowanych przez szko∏y profili nauczania 
i wreszcie od stanu gospodarki narodowej oraz mo˝li-
woÊci tworzenia nowych miejsc pracy. RównoczeÊnie
GGddaaƒƒsskk uuttrrzzyymmaa ii rroozzwwiinniiee sswwoojjàà rrooll´́ ooÊÊrrooddkkaa eedduukkaaccyyjj--
nneeggoo oo zznnaacczzeenniiuu ppoonnaaddllookkaallnnyymm ii bb´́ddzziiee pprrzzyycciiààggaa∏∏ ddoo
nnaauukkii mm∏∏ooddzziiee˝̋ zz ccaa∏∏eeggoo rreeggiioonnuu.. ZZaakk∏∏aaddaa ssii´́,, ̋̋ ee wwsszzyysstt--
kkiiee iissttnniieejjààccee ppoommiieesszzcczzeenniiaa ddoo nnaauukkii,, ppoommnniieejjsszzoonnee 
oo wwww.. nniieeuunniikknniioonnee uubbyyttkkii,, nnaaddaall bb´́ddàà ss∏∏uu˝̋yyçç ooÊÊwwiiaacciiee
ppoonnaaddggiimmnnaazzjjaallnneejj ii nniiee pprrzzeewwiidduujjee ssii´́ nnoowwyycchh oobbiieekkttóóww..

MMooddeell ooppiieekkii zzddrroowwoottnneejj

SSttaannddaarrddyy oobbss∏∏uuggii ww ccaa∏∏yymm ssyysstteemmiiee ss∏∏uu˝̋bbyy zzddrroowwiiaa ppoo--
wwiinnnnyy bbyyçç nniieezzaallee˝̋nnee oodd ffoorrmmyy ww∏∏aassnnooÊÊccii ii zzaassaadd oorrggaa--
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nniizzaaccyyjjnnyycchh ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh oobbiieekkttóóww.. SSaammoorrzzààdd
GGddaaƒƒsskkaa zzmmiieerrzzaa ddoo pprryywwaattyyzzaaccjjii zzaakk∏∏aaddóóww ss∏∏uu˝̋bbyy
zzddrroowwiiaa.. OOzznnaacczzaa ttoo,, ˝̋ee ww ddookkuummeennttaacchh ppllaannoowwaanniiaa
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo nniiee ttrrzzeebbaa rreezzeerrwwoowwaaçç tteerreennóóww ddllaa
oobbiieekkttóóww ss∏∏uu˝̋bbyy zzddrroowwiiaa.. Przedsi´biorcy dzia∏ajàcy 
w tej bran˝y sami zadecydujà o lokalizacji swoich inwe-
stycji, a w planach zagospodarowania przestrzennego
okreÊli si´ jedynie ich ogólne przeznaczenie na cele
us∏ugowe lub us∏ugowo-mieszkaniowe. Ze wzgl´du na
podwy˝szone wymagania obiektów s∏u˝by zdrowia co
do jakoÊci Êrodowiska nale˝y si´ spodziewaç, ˝e w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego pojawià si´ je-
dynie zakazy lokalizacji tego typu obiektów na terenach o
niekorzystnych warunkach. W miar´ potrzeby plany za-
gospodarowania przestrzennego b´dà wskazywaç prefe-
rencj´ dla lokalizacji obiektów s∏u˝by zdrowia, a przede
wszystkim obiektów opieki nad ludêmi starszymi.
Proponuje si´ przyj´cie dla Gdaƒska nast´pujàcych za-
∏o˝eƒ dotyczàcych systemu s∏u˝by zdrowia. W ˝∏ob-
kach zak∏ada si´ uczestnictwo dzieci w wieku 0-2 lat –
7%, liczebnoÊç oddzia∏u – 20 dzieci, optymalna wiel-
koÊç ˝∏obka – 2 oddzia∏y. Korzystne jest ∏àczenie ˝∏ob-
ków z przedszkolami. Na dzia∏ce o pow. 0,5 ha mo˝na
zlokalizowaç czterooddzia∏owe przedszkole z dwoma
oddzia∏ami ˝∏obkowymi.
Podstawowa opieka zdrowotna (lecznictwo ambulato-
ryjne) rozumiana jest jako Êwiadczenia lekarza rodzin-
nego, ogólnego, pediatry, piel´gniarki i po∏o˝nej. Zak∏a-
da si´ standard: 1 lekarz ogólny na 2,0-2,5 tys. miesz-
kaƒców i koncentracj´ opieki podstawowej w przychod-
niach obs∏ugujàcych ok. 20 tys. osób zamieszkujàcych
w promieniu 3-5 km.
W szpitalach ogólnych zak∏ada si´ utrzymanie wskaê-
nika 80 ∏ó˝ek na 10 tys. mieszkaƒców. Jest to wskaênik
zgodny z trendami europejskimi. 
Po˝àdany model ratownictwa medycznego sk∏ada si´ 
z centrum powiadamiania ratunkowego, zespo∏ów ra-
townictwa i transportu chorych oraz szpitalnych oddzia-
∏ów ratunkowych. Jeden szpitalny oddzia∏ ratunkowy
planuje si´ na 150 tys. mieszkaƒców, a maksymalny
czas przybycia zespo∏u ratunkowego – do 20 min*.
W pomocy spo∏ecznej – ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
form dzia∏ania – nie okreÊla si´ standardów obs∏ugi.

PPoottrrzzeebbyy ww zzaakkrreessiiee ooppiieekkii zzddrroowwoottnneejj

OkreÊlone poni˝ej potrzeby Gdaƒska w zakresie obiek-
tów s∏u˝by zdrowia oparto na hipotezie rozmieszczenia
ludnoÊci w jednostkach urbanistycznych i – poza syste-
mem ratownictwa medycznego, które zachowa charak-
ter publiczny – nie muszà si´ przek∏adaç na przysz∏e re-

zerwacje terenów w planach zagospodarowania prze-
strzennego. Majà charakter informacyjny i promocyjny. 
Niedobory w zakresie liczby miejsc w ˝∏obkach wyniosà
w analizowanych stanach rozwoju odpowiednio: 250, 300
i 120. Wobec nierównomiernie roz∏o˝onej sieci oddzia∏y
˝∏obkowe powinny powstaç: w stanie zdeterminowanym
– 2 w dzielnicy Zachód i 4 w dzielnicy Po∏udnie, w per-
spektywie – 4 oddzia∏y na Po∏udniu, w stanie wype∏nienia
struktur – 2 oddzia∏y na Zachodzie. Takie iloÊci nie zabez-
pieczà w pe∏ni potrzeb wymienionych dzielnic. Cz´Êç
osób doje˝d˝ajàcych do pracy w centrum miasta umieÊci
swoje dzieci w obiektach tam istniejàcych.
Bilans potencja∏ów i potrzeb w zakresie lecznictwa am-
bulatoryjnego wykazuje nast´pujàce miejsca konflikto-
we: 
● ludnoÊç Oliwy Górnej mo˝e byç obs∏u˝ona przez
obiekty w Oliwie Dolnej, jednak wielkoÊç tej jednostki
uzasadnia lokalizacj´ dodatkowego obiektu, 
● przychodnia na ul. Kiliƒskiego obs∏ugujàca miesz-
kaƒców Wrzeszcza Dolnego ze wzgl´du na bardzo z∏y
stan techniczny powinna znaleêç lokalizacj´ zast´pczà, 
● niezaspokojone potrzeby odnotowuje si´ w po∏udnio-
wej cz´Êci Wrzeszcza Górnego (Anio∏ki), 
● w przysz∏oÊci wystàpià niedobory w Sm´gorzynie,
Jasieniu, UjeÊcisku, Maçkowych i Âw. Wojciechu, 
● potencja∏ przychodni w ÂródmieÊciu jest wystarcza-
jàcy, a w jednostce Siedlce-Suchanino i w Nowym Por-
cie sà rezerwy potencja∏u.
W zwiàzku z zapotrzebowaniem rynku na kliniki prywat-
ne proponuje si´ oferowanie terenów na lokalizacj´
szpitali w dzielnicach Zachód i Po∏udnie. Utrzymywanie
rezerwy na szpital wojewódzki w Br´towie z punktu wi-
dzenia przyj´tych za∏o˝eƒ nie jest uzasadnione.
System ratownictwa medycznego w Gdaƒsku powinien
byç uzupe∏niony o dwa szpitalne oddzia∏y ratunkowe,
obok istniejàcego na Zaspie. DDllaa zzaappeewwnniieenniiaa wwyymmaa--
ggaanneejj iizzoocchhrroonnyy ddoosstt´́ppnnooÊÊccii jjeeddeenn zz nniicchh mmóógg∏∏bbyy ddzziiaa--
∏∏aaçç nnaa bbaazziiee iissttnniieejjààcceeggoo sszzppiittaallaa wwoojjeewwóóddzzkkiieeggoo pprrzzyy
uull.. NNoowwee OOggrrooddyy lluubb sszzppiittaallaa kklliinniicczznneeggoo pprrzzyy uull.. KKiieettuu--
rraakkiissaa.. DDllaa oobbss∏∏uuggii rroozzwwoojjoowwyycchh ddzziieellnniicc ZZaacchhóódd ii PPoo∏∏uu--
ddnniiee nnaallee˝̋yy uuttwwoorrzzyyçç ttrrzzeeccii ooddddzziiaa∏∏ ww MMaattaarrnnii ww rreejjoo--
nniiee OObbwwooddnniiccyy TTrróójjmmiiaassttaa.. TTaamm ttee˝̋ zznnaajjddoowwaa∏∏bbyy ssii´́
zzeessppóó∏∏ ttrraannssppoorrttuu cchhoorryycchh..

21. Kierunki rozwoju gospodarki
morskiej, przemys∏u, sk∏adów, baz

GGoossppooddaarrkkaa mmoorrsskkaa

W rozwiàzaniach przestrzennych Studium okreÊlono
przestrzeƒ oraz granice, w których powinny si´ rozwijaç
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funkcje gospodarcze, tworzàce baz´ ekonomicznà
Gdaƒska. Priorytet majà funkcje portowe, zwiàzane 
zz ggoossppooddaarrkkàà mmoorrsskkàà ii ttrraannssppoorrtteemm mmoorrsskkiimm –– ddoommiinnaann--
ttaammii ffuunnkkccjjoonnaallnnyymmii GGddaaƒƒsskkaa jjaakkoo ppoorrttuu bbaa∏∏ttyycckkiieeggoo.. 
Port gdaƒski stanowi niezb´dne ogniwo w morsko-là-
dowym ∏aƒcuchu transportowym oraz wa˝ny element
europejskiej sieci transportowej. Rezerwy terenowe
portu dajà szans´ na realizacj´ nast´pujàcych inwesty-
cji portowych:
● rozbudow´ nowoczesnego potencja∏u prze∏adunko-
wo-sk∏adowego w Porcie Pó∏nocnym (terminal konte-
nerowy) – powierzchnia oko∏o 100 ha,
● budow´ potencja∏u logistyczno-dystrybucyjnego 
w Porcie Pó∏nocnym na styku z trasà Sucharskiego i ter-
minalem kontenerowym – powierzchnia oko∏o 200 ha,
● zlokalizowanie bazy multimodalnej w rejonie centrum
logistyczno-dystrybucyjnego w Porcie Pó∏nocnym.
Du˝e perspektywy rozwoju majà przewozy pasa˝erskie
oraz towarowe promami i promowcami (ro-ro) w rela-
cjach ba∏tyckich i w po∏àczeniach z Europà Zachodnià 
i Êwiatem, obs∏ugujàce zaplecze Êrodkowo- i po∏udnio-
woeuropejskie. Funkcje obs∏ugi ˝eglugi promowej i ˝e-
glugi wycieczkowej w portach morskich nale˝à do funk-
cji integrujàcych port i miasto, generujàcych w mieÊcie
nowy wachlarz us∏ug wp∏ywajàcy na presti˝ portu. 
W porcie gdaƒskim niezb´dne jest stworzenie nowej ja-
koÊci ruchu promowego przez stworzenie nowoczesne-
go terminalu promowego, przystosowanego do obs∏ugi
zarówno promów pasa˝ersko-towarowych, jak i typu
ro-pax*. Mo˝liwoÊci realizacji obiektów pe∏niàcych takie
funkcje wyst´pujà:
● dla terminalu promowego w rejonie nabrze˝a Wis∏o-
ujÊcie, spe∏niajàcego podstawowe wymagania 2-stano-
wiskowego terminalu promowego i wykorzystujàcego
walory kulturowe sàsiedztwa zabytkowej twierdzy,
● dla dworca statków wycieczkowych wraz z zaple-
czem – nabrze˝e Obroƒców Westerplatte,
● dla przystani statków bia∏ej floty – akweny przylega-
jàce do zainwestowania miejskiego G∏ównego i Nowe-
go Miasta, Stogów i Wyspy Sobieszewskiej.
Mo˝na równie˝ rozwa˝aç lokalizacj´ terminalu promo-
wego (szczególnie promów towarowych) oraz dworca
statków wycieczkowych w Porcie Pó∏nocnym, jako
uk∏ad lokalizacyjny tworzàcy wspólny kompleks prze-
strzenny z projektowanym terminalem kontenerowym 
i ro-ro. Terminalom tym powinno towarzyszyç zaplecze
turystyczne.
Warunkiem podj´cia skutecznej rywalizacji z innymi
portami ba∏tyckimi jest radykalna poprawa jakoÊci dróg
wià˝àcych port z zapleczem (autostrada A 1) oraz sto-
sowanie technologii multimodalnych, racjonalne wyko-

rzystanie poszczególnych rodzajów transportu, rozwój
wewnàtrzmiejskich powiàzaƒ transportowych portu 
z zapleczem krajowym (trasa Sucharskiego i jej powià-
zania z projektowanà Obwodnicà Po∏udniowà, Obwod-
nicà Trójmiasta i projektowanà Trasà L´borskà). Ca∏y
ciàg drogowy z po∏udnia Polski do samego portu powi-
nien byç oznaczony jako droga krajowa nr 1, która do
rejonu Straszyna b´dzie mia∏a parametry autostrady.
Elementem dynamizujàcym funkcje portowe powinien
byç rozwój us∏ug i przemys∏u przetwórczego o orientacji
portowej (uszlachetnianie i konfekcjonowanie towarów,
handel hurtowy), tworzenie wolnych obszarów celnych,
koncentracja przemys∏u stoczniowego na wyspie Ostrów.
Inwestycyjne wykorzystanie rezerw terenowych portu
(oko∏o 600 ha) stanowi wa˝ny czynnik wzrostu i ak-
tywnoÊci gospodarczej miasta. Szacuje si´, ˝e w sta-
nie wype∏nienia struktur przestrzennych liczba miejsc
pracy w porcie wzroÊnie o ponad 5 tys. stanowisk
(aneks nr 8).

PPrrzzeemmyyss∏∏,, bbaazzyy,, sskk∏∏aaddy

Rozwój funkcji produkcyjnych i sk∏adowych oparty jest
na istniejàcych, korzystnych uwarunkowaniach, takich
jak dogodne warunki obs∏ugi transportowej, istniejàca
infrastruktura techniczna lub mo˝liwoÊci jej rozbudowy
oraz korzystne warunki pozyskiwania terenu. Czynni-
kiem, którego nie mo˝na pominàç, jest ich oddzia∏ywa-
nie na Êrodowisko i ucià˝liwoÊç dla otoczenia. Zgodnie
z tymi uwarunkowaniami oferta terenów dla rozwoju tej
funkcji obejmuje: 
● rejon Letnicy – mi´dzy osiedlem mieszkaniowym 
a ulicà Narwickà, na terenach istniejàcych jeszcze
ogrodów dzia∏kowych,
● rejon P∏oni – tereny mi´dzy rafinerià a oczyszczalnià
„Wschód“, w granicach ich ucià˝liwoÊci, na zdegrado-
wanych terenach rolniczych,
● rejon Rudniki-B∏onia, w ramach aktywizacji istniejà-
cego zainwestowania oraz wykorzystania sàsiedztwa
trasy wylotowej w kierunku warszawskim,
● Kokoszki Przemys∏owe – na obecnych terenach rol-
niczych i ogrodów dzia∏kowych,
● rejon Barniewic, wzd∏u˝ istniejàcej bocznicy kolejo-
wej, 
● rejon Klukowa-R´biechowa, na pó∏noc od lotniska,
● rejon sk∏adowiska „Szadó∏ki“.

22. Kierunki rozwoju turystyki

Bioràc pod uwag´ uwarunkowania zewn´trzne, kulturo-
we, ekologiczne i ekonomiczne, turystyka przyjazdowa

IIKierunki zagospodarowania przestrzennego

71STUDIUM UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDA¡SKA

* Ro-pax – nowoczeÊniejsza wersja ro-ro, wykorzystujàca typ promu towarowo-pasa˝erskiego o wyd∏u˝onej Êcie˝ce samochodowej, zapewniajàcà
wi´kszà elastycznoÊç eksploatacyjnà i efektywnoÊç wykorzystania w okresach pozasezonowych

studium ok  2002-03-14  8:39  Page 65



powinna si´ staç istotnà ga∏´zià gospodarki miasta 
i jednà z g∏ównych funkcji miastotwórczych – obok
funkcji metropolitalnych (us∏ugowych) i gospodarki mor-
skiej. AAttrraakkccjjee GGddaaƒƒsskkaa ssttwwaarrzzaajjàà mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç ooffeerrttyy
pprrooggrraammoowweejj ddllaa rróó˝̋nnyycchh rrooddzzaajjóóww ttuurryyssttyykkii::
● kkrraajjoozznnaawwcczzeejj,,
● wwyyppoocczzyynnkkoowweejj,,
● mmoorrsskkiieejj ii ˝̋eeggllaarrsskkiieejj,,
● bbiizznneessoowweejj,,
● kkoonnggrreessoowweejj,,
● ppiieellggrrzzyymmkkoowweejj..
Ponadto nale˝y tworzyç mo˝liwoÊci do rozwoju innych ro-
dzajów turystyki, jednak wy˝ej wymienione majà w Gdaƒ-
sku najlepsze warunki i nale˝y je traktowaç jako prioryte-
towe. Wspó∏istnienie ró˝nych form turystyki przyczynia
si´ do wyd∏u˝enia sezonu. Wszystkie rodzaje ruchu tury-
stycznego realizowane na tym samym terenie wzajemnie
si´ uzupe∏niajà i wspomagajà, a – co najwa˝niejsze – za-
miennie korzystajà z tych samych urzàdzeƒ infrastruktury
turystycznej, przyczyniajàc si´ do jej pe∏niejszego wyko-
rzystania. W dodatku liczne urzàdzenia, niezb´dne do
dobrego samopoczucia turysty i wype∏nienia jego wolne-
go czasu, sà równoczeÊnie obiektami us∏ug ogólnomiej-
skich, które s∏u˝à tak˝e sta∏ym mieszkaƒcom (a patrzàc
iloÊciowo – g∏ównie tym mieszkaƒcom).
Wskazuje si´ dwa g∏ówne kierunki dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do wzmocnienia funkcji gospodarki turystycznej: 
● odkrycie dla publicznoÊci ma∏o znanych, s∏abo eks-
ponowanych bàdê po prostu zaniedbanych atrakcji tu-
rystycznych,
● uzupe∏nienie oferty miejskiej o obiekty ogólnomiej-
skich us∏ug sportowo-turystycznych, kulturalnych, han-
dlowych oraz baz´ noclegowà dla turystów o ró˝nej za-
mo˝noÊci. 
W pierwszej grupie dzia∏aƒ istniejà du˝e zaleg∏oÊci, 
a mo˝liwoÊci sà ogromne – poczàwszy od lepszego za-
gospodarowania i udost´pnienia Twierdzy Wis∏oujÊcie,
oryginalnego, dobrze zachowanego zabytku klasy
Êwiatowej. Dalsze propozycje to uatrakcyjnienie tere-
nów postoczniowych Nowego Miasta zwiàzanych z tra-
dycjà NSZZ „SolidarnoÊç“ i zabytkami przemys∏u stocz-
niowego, II etap odbudowy G∏ównego Miasta, budowa
teatru el˝bietaƒskiego, rewaloryzacja Dolnego Miasta 
i nowo˝ytnych fortyfikacji miejskich, rewaloryzacja Gro-
dziska, utworzenie skansenu archeologicznego na Za-
mczysku, udost´pnienie rezerwatu przyrody Ptasi Raj,
ekspozycja miejsc zwiàzanych ze znanymi gdaƒszcza-
nami: Heweliuszem, Fahrenheitem, Schopenhauerem,
Grassem, Wa∏´sà oraz udost´pnienie wspó∏czesnego
portu jako niedocenianej przez miejscowych atrakcji dla
turystów z g∏´bi kraju. Wa˝ne jest równie˝ odtworzenie

zagospodarowania rekreacyjnego lasów porastajàcych
kraw´dê wysoczyzny, rewaloryzacja Gaju Gutenberga 
i Parku Królewskiej Doliny oraz rewaloryzacja za∏o˝e-
nia kàpieliskowego w Brzeênie wraz z uatrakcyjnieniem
dawnej wioski rybackiej.
Uzupe∏nienie oferty miejskiej o obiekty us∏ug ogólno-
miejskich i metropolitalnych zaczàç trzeba od centrum
kongresowego realizowanego w ramach zespo∏u filhar-
monii na O∏owiance i centrum wystawienniczo-kongre-
sowego na Polskim Haku. To jest optymalna lokalizacja
dla tych obiektów ze wzgl´du na nadwodne po∏o˝enie,
bliskoÊç zabytkowego G∏ównego Miasta, dobre skomu-
nikowanie i istniejàce ju˝ zaczàtki realizacji filharmonii.
WÊród innych obiektów s∏u˝àcych turystom nale˝y wy-
mieniç park wodny i zagospodarowanie rekreacyjne
pasa nadmorskiego zachodniego, rozbudow´ i wzbo-
gacenie programu Hali Olivii, centrum czasu wolnego 
w Br´towie oraz nowe obiekty sportowe terenoch∏onne
(pola golfowe, obiekty dla jeêdziectwa). Z kolei rewalo-
ryzacja Biskupiej Górki powinna zmierzaç w kierunku
rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnych i hotelowych.
Rewitalizacja Wyspy Spichrzów po∏àczona z wprowa-
dzeniem nowych us∏ug ogólnomiejskich i zagospodaro-
wanie Doliny RadoÊci w Oliwie realizujà równoczeÊnie
oba g∏ówne kierunki rozwoju gospodarki turystycznej. 
Gdaƒsk powinien byç równie˝ znacznym oÊrodkiem tu-
rystyki morskiej. W tym celu nale˝y wybudowaç odpo-
wiednià baz´ promowà, która powinna byç zlokalizowa-
na dogodnie wzgl´dem uk∏adu komunikacyjnego, a bio-
ràc tak˝e pod uwag´ czas przebywania statków w por-
cie – w niedu˝ej odleg∏oÊci od atrakcji turystycznych.
Uwarunkowaniem budowy bazy jest jednoczesna reali-
zacja nowych dróg dojazdowych, tj. Drogi Zielonej 
z przejÊciem tunelowym pod Martwà Wis∏à i po∏àcze-
niem z Trasà Sucharskiego. Kolejnym wa˝nym elemen-
tem turystyki morskiej jest ˝eglarstwo. Do jego rozwoju
przyczyniç si´ mo˝e wykorzystanie szlaku wodnego
wzd∏u˝ Martwej Wis∏y, Przekopu Wis∏y do Âluzy Gdaƒ-
ska G∏owa i przez Szkarpaw´ do Zalewu WiÊlanego.
Trzeba równie˝ tworzyç warunki do rozwoju podstawo-
wej bazy turystycznej poprzez:
● rozbudow´ bazy noclegowej Gdaƒska, zarówno ca-
∏orocznej, jak i sezonowej,
● budow´ hoteli cztero- i pi´ciogwiazdkowych, 
● budow´ obiektów noclegowych Êredniej kategorii,
● modernizacj´ i podwy˝szanie standardu domów wy-
cieczkowych, schronisk, campingów, 
● budow´ moteli i obiektów gastronomicznych przy tra-
sach wylotowych,
● usprawnienie komunikacji w mieÊcie i powiàzaƒ ze-
wn´trznych, przede wszystkim dla turystyki morskiej, 
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● wyznaczenie i realizacja tras rowerowych i pieszych
szlaków turystycznych na terenach rekreacyjnych. 
Zwróciç te˝ trzeba uwag´ na profesjonalizm organizacji
i obs∏ugi ruchu turystycznego, promocj´ walorów tury-
stycznych, które sà niezb´dnymi elementami polityki
turystycznej miasta.
PPooddssttaawwoowwee zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee ttuurryyssttyycczznnee ppoowwiinnnnoo
ssii´́ kkoonncceennttrroowwaaçç nnaa oobbsszzaarraacchh gg∏∏óówwnnyycchh aattrraakkccjjii::
ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiaa HHiissttoorryycczznneeggoo,, ssttaarreejj OOlliiwwyy,, ppaassaa nnaaddmmoorr--
sskkiieeggoo zzaacchhooddnniieeggoo ii nnaa WWyyssppiiee SSoobbiieesszzeewwsskkiieejj.. NNiiee--
zzbb´́ddnnyy jjeesstt,, cchhooççbbyy mmiinniimmaallnnyy,, pprrooggrraamm zzaaggoossppooddaarroo--
wwaanniiaa rreejjoonnuu WWeesstteerrppllaattttee –– WWiiss∏∏oouujjÊÊcciiee ii kkoommpplleekkssuu
ppaarrkkoowwoo--lleeÊÊnneeggoo,, kkttóórree oobbeeccnniiee ppoozzbbaawwiioonnee ssàà ooddppoo--
wwiieeddnniieeggoo zzaapplleecczzaa.. Ogólnomiejskie obiekty us∏ugowe
s∏u˝àce turystom mogà byç lokalizowane we wszyst-
kich dzielnicach, najlepiej w dobrze skomunikowanych
oÊrodkach dzielnicowych.

23. Kierunki rozwoju 
systemu transportowego

PPoowwiiààzzaanniiaa zzeewwnn´́ttrrzznnee

Wykorzystanie szansy wynikajàcej z po∏o˝enia Gdaƒ-
ska w miejscu przeci´cia si´ korytarzy transportowych
wymaga odpowiedniego przekszta∏cenia i rozwoju ca-
∏ego systemu transportowego miasta, zw∏aszcza jego
powiàzaƒ zewn´trznych: morskich, lotniczych, drogo-
wych i kolejowych. Niezb´dne b´dzie dostosowanie
obu portów: lotniczego i morskiego do standardów eu-
ropejskich. Towarzyszyç temu b´dzie realizacja drogo-
wych powiàzaƒ zewn´trznych obejmujàcych: 
● autostrad´ A 1, 
● tras´ ekspresowà S 7 wraz z Obwodnicà Po∏udniowà, 
● Tras´ L´borskà w ciàgu drogi ekspresowej S 6.
Uzupe∏nieniem powiàzaƒ drogowych winna byç szybka
i sprawna kolej (tzw. superszybka), czyli Centralna Ma-
gistrala Kolejowa E 65 Bis na trasie Gdaƒsk-Warsza-
wa-Katowice, po∏àczona z systemem szybkich kolei
europejskich. W granicach miasta podsystem szybkiej
kolei europejskiej zmieÊci si´ w istniejàcym korytarzu
kolejowym. Poprawa powiàzaƒ kolejowych z Portem
Pó∏nocnym, projektowanym centrum logistyczno-dys-
trybucyjnym i bazà multimodalnà wymaga przebudowy
mostu kolejowego nad Martwà Wis∏à.

PPooddssyysstteemm ddrrooggoowwoo--uulliicczznnyy

PPrroojjeekkttoowwaannyy uukk∏∏aadd gg∏∏óówwnnyycchh ppoowwiiààzzaaƒƒ wweewwnn´́ttrrzznnyycchh
GGddaaƒƒsskkaa mmaa kksszzttaa∏∏tt pprroossttookkààttnneejj rraammyy,, sskk∏∏aaddaajjààcceejj ssii´́ zz::
zzaacchhooddnniieejj OObbwwooddnniiccyy TTrróójjmmiiaassttaa,, cciiààgguu NNoowweejj 

SSppaacceerroowweejj,, DDrrooggii ZZiieelloonneejj ii TTrraassyy SSuucchhaarrsskkiieeggoo,, OObb--
wwooddnniiccyy PPoo∏∏uuddnniioowweejj GGddaaƒƒsskkaa.. W trakcie realizacji jest
most nad Martwà Wis∏à, ∏àczàcy ul. Elblàskà z po∏u-
dniowym koƒcem ul. Sucharskiego i otwierajàcy nowy
wjazd na wysp´ Stogi, w tym do Portu Pó∏nocnego. Ko-
lejnymi elementami ramy b´dà tunel pod Martwà Wis∏à
wraz z po∏àczeniami do ulic Sucharskiego (od strony
pó∏nocnej) i Marynarki Polskiej, Obwodnica Po∏udniowa
i prowizoryczne zamkni´cie ramy od strony pó∏nocnej
okreÊlane jako „Droga Seledynowa“ (z wykorzystaniem
istniejàcych ulic jednojezdniowych), a stanowiàce etap
w realizacji Drogi Zielonej. Wreszcie na koƒcu b´dà re-
alizowane brakujàce elementy ramy zapewniajàce jej
wysokie parametry techniczne: II etap Drogi Zielonej
(przekrój dwujezdniowy w parametrach ulicy g∏ównej
przyspieszonej), rozbudowa istniejàcego odcinka ul.
Sucharskiego, ulica Nowa Spacerowa z tunelem pod
Pacho∏kiem.
Uzupe∏nieniem ramy komunikacyjnej jest istniejàca tra-
sa Êrednicowa aglomeracji gdaƒskiej usytuowana
wzd∏u˝ centralnego pasma us∏ugowego. Trasa ta pe∏ni
funkcj´ ulicy g∏ównej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu w ka˝-
dym kierunku), jednak˝e na niektórych odcinkach ma
parametry funkcjonalno-techniczne ulicy zbiorczej.
Przewidywane w analizowanych stanach rozwoju poto-
ki ruchu samochodowego wzd∏u˝ centralnego pasma
us∏ugowego uzasadniajà uzupe∏nienie istniejàcej trasy
Êrednicowej dodatkowym ciàgiem ulicznym, który wy-
korzysta istniejàce rezerwy terenowe projektowanej
Drogi Czerwonej. 
Wewnàtrz ramy drogowo-ulicznej wykszta∏cony zosta-
nie system powiàzaƒ poprzecznych, umo˝liwiajàcych
dogodny dojazd z poszczególnych dzielnic do uk∏adu
zewn´trznego. Stworzà go nast´pujàce ciàgi uliczne:
modernizowany obecnie ciàg S∏owackiego-Nowa KoÊ-
ciuszki, Armii Krajowej (wraz z realizowanym odcinkiem
do Obwodnicy Trójmiasta)-Podwale Przedmiejskie-
-Elblàska, Âwi´tokrzyska-Ma∏omiejska. Dalszymi eta-
pami rozbudowy uk∏adu powiàzaƒ poprzecznych b´dà
ulice Nowa KoÊciuszki i Nowa Wyzwolenia od Rzecz-
pospolitej do Marynarki Polskiej, Nowa Abrahama, No-
wa Politechniczna, Trasa P-P od Armii Krajowej do Po-
wstaƒców Warszawskich. Klasy techniczne tych ulic
i ich szczegó∏owe przebiegi nie sà jeszcze w Studium
ostatecznie ustalone i b´dà weryfikowane i konkretyzo-
wane w dalszych pracach planistycznych.
Ograniczenie ruchu tranzytowego na dotychczaso-
wych g∏ównych ciàgach ulicznych Gdaƒska pozwoli
przypisaç im nowe funkcje w uk∏adzie ulicznym miasta.
Dotyczy to w szczególnoÊci: trasy Êrednicowej, ciàgu
Armii Krajowej-Podwale Przedmiejskie (Trasa WZ),
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ulic Elblàskiej, Marynarki Polskiej, Jana z Kolna. G∏ów-
nà funkcjà tych ulic stanie si´ zapewnienie powiàzaƒ
mi´dzydzielnicowych. W Studium wyznacza si´ trasy
drogowe z priorytetem dla transportu zbiorowego:
● Trakt Âw. Wojciecha-Okopowa-Podwale Grodzkie,
● Podwale Przedmiejskie,
● 3 Maja,
● D∏ugie Ogrody-Kartuska,
● S∏owackiego.

OObbss∏∏uuggaa ttrraannssppoorrttoowwaa 
ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiaa HHiissttoorryycczznneeggoo

G∏ównymi celami przebudowy systemu transportowego
w centrum Gdaƒska sà:
● równomierna obs∏uga obszaru przede wszystkim 
z nowych kierunków: wschodniego, po∏udniowego i pó∏-
nocnego przez wykorzystanie ulicy Nowej Wa∏owej 
i przed∏u˝enia ul. 3 Maja, Nowej Sandomierskiej w po-
wiàzaniu z ciàgiem Drogi Zielonej-Trasy Sucharskiego, 
● ograniczenie liczby autobusów obcià˝ajàcych g∏ów-
ny uk∏ad uliczny, 
● ograniczenie liczby samochodów osobowych wje˝-
d˝ajàcych w zwiàzku z wykonywanà pracà i us∏ugami
przez wprowadzenie p∏atnych miejsc parkingowych,
kontrol´ liczby samochodów wje˝d˝ajàcych i wprowa-
dzenie op∏at za wjazd oraz ograniczenie budowy par-
kingów towarzyszàcych inwestycjom.
Zak∏ada si´, ˝e uk∏ad uliczny ÂródmieÊcia Historyczne-
go stanie si´ elementem integrujàcym poszczególne je-
go struktury historyczne. Uk∏ad b´dzie bardziej kame-
ralny, a jego g∏ównà funkcjà stanie si´ obs∏uga przyle-
g∏ych terenów. Przewiduje si´ stworzenie ringu Êród-
miejskiego, obejmujàcego istniejàce i projektowane uli-
ce: Nowa Wa∏owa, Nowa Sandomierska, 3 Maja, w kla-
sie ulic zbiorczych i systemu parkingów buforowych zlo-
kalizowanych w w´z∏ach integracyjnych i przesiadko-
wych. G∏ównà rolà Nowej Wa∏owej, po∏àczonej ze
skrzy˝owaniem Brama Oliwska i ul. Elblaskà lub Sien-
nickà (lokalizacja skrzy˝owania nie jest jeszcze osta-
tecznie rozstrzygni´ta), b´dzie obs∏uga restrukturyzo-
wanych terenów postoczniowych w pó∏nocnej cz´Êci
ÂródmieÊcia, a I etap jej realizacji warunkuje rozpocz´-
cie procesu przekszta∏ceƒ.

PPooddssyysstteemmyy ttrraannssppoorrttuu zzbbiioorroowweeggoo

UUssttaallaa ssii´́ pprriioorryytteett ttrraannssppoorrttuu zzbbiioorroowweeggoo pprrzzeedd iinnddyywwii--
dduuaallnnàà kkoommuunniikkaaccjjàà ssaammoocchhooddoowwàà.. WW mmooddeelloowwyymm
rroozzwwiiààzzaanniiuu ssyysstteemmuu ttrraannssppoorrttoowweeggoo nnaa tteerreenniiee GGddaaƒƒ--
sskkaa zzaa∏∏oo˝̋oonnoo wwpprroowwaaddzzeenniiee iinntteeggrraaccjjii ppooddssyysstteemmóóww 

ww sskkaallii mmiiaassttaa ii mmeettrrooppoolliiii ww zzaakkrreessiiee iinntteeggrraaccjjii ffuunnkkccjjoo--
nnaallnneejj ii pprrzzeessttrrzzeennnneejj. Integracja funkcjonalna to odpo-
wiednie zakresy obs∏ugi miasta obejmujàce poszcze-
gólne podsystemy transportowe w celu minimalizacji
czasu podró˝y danym podsystemem oraz racjonalne
wykorzystanie przepustowoÊci tych podsystemów. Inte-
gracja przestrzenna zaÊ zak∏ada maksymalne zbli˝enie
poszczególnych podsystemów transportowych w w´-
z∏ach przesiadkowych (integracyjnych) w celu minima-
lizacji czasu przesiadki pasa˝erów pomi´dzy podsyste-
mami transportowymi. 
W ramach integracji funkcjonalnej za∏o˝ono klasyfika-
cj´ podsystemów transportu zbiorowego dostosowanà
do rodzajów poszczególnych powiàzaƒ:
1) powiàzania krajowe i mi´dzynarodowe: 
● kolejowe, 
● lotnicze, 
● promowe, 
● autobusowe; 
2) powiàzania regionalne:
● kolej podmiejska (Êrednia odleg∏oÊç mi´dzyprzystan-
kowa 3,0-5,0 km),
● autobusy regionalne (Êrednia odleg∏oÊç mi´dzyprzy-
stankowa 3,0 km);
3) powiàzania aglomeracyjne SKM (Êrednia odleg∏oÊç
mi´dzyprzystankowa 1,5 km); 
4) powiàzania wewnàtrzmiejskie:
● szybki tramwaj (Êrednia odleg∏oÊç mi´dzyprzystan-
kowa 1,0 km),
● tramwaj konwencjonalny jako podstawowy miejski
Êrodek transportu zbiorowego (Êrednia odleg∏oÊç mi´-
dzyprzystankowa 0,5 km),
● autobus miejski jako wspomagajàcy miejski Êrodek
transportu zbiorowego (Êrednia odleg∏oÊç mi´dzyprzy-
stankowa 0,5 km);
typy linii autobusowych:
● linie autobusowe do w´z∏ów integracyjnych i prze-
siadkowych SKM – typ I (dowozowy),
● linie autobusowe do p´tli i przystanków przesiadko-
wych tramwajowych – typ II (dowozowy) 
● linie autobusowe ∏àczàce odleg∏e dzielnice przez w´-
z∏y integracyjne i przesiadkowe – typ III (bezpoÊredni),
● minibusy o nap´dzie elektrycznym lub hybrydowym
(elektryczno-spalinowym) do obs∏ugi ÂródmieÊcia 
Historycznego.
Przekszta∏cenia systemu transportowego to proces d∏u-
gofalowy, który musi zapewniaç sprawnoÊç jego funk-
cjonowania w sposób ciàg∏y. W podsystemie SKM na-
stàpi przed∏u˝enie trasy i realizacja przystanku Âród-
mieÊcie, likwidacja trasy SKM do Nowego Portu, a póê-
niej wyd∏u˝enie trasy od przystanku Gdaƒsk ÂródmieÊ-
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cie do projektowanego metropolitalnego w´z∏a integra-
cyjnego Gdaƒsk Czerwony Most – lokalizowanego na
terenie wy∏àczonej ju˝ z eksploatacji pomocniczej stacji
rozrzàdowej Gdaƒsk Po∏udnie. Niektóre obecnie istnie-
jàce i wszystkie nowe przystanki SKM b´dà wyposa˝o-
ne w parkingi strategiczne i kszta∏towane jako elemen-
ty w´z∏ów przesiadkowych i integracyjnych.
W podsystemie tramwajowym b´dzie sukcesywnie
rozwijany uk∏ad w dzielnicy Po∏udnie: po trasie ul. Ar-
mii Krajowej na Che∏m, a w dalszym etapie na Oruni´
Górnà po trasie ul. Armii Krajowej, Nowa ¸ódzka, Tra-
sa P-P. Dla poprawy obs∏ugi ÂródmieÊcia przewidywa-
na jest budowa trasy tramwajowej w ciàgu ulicy Nowej
Wa∏owej wraz z lokalizacjà w´z∏a przesiadkowego
ulicznego na Polskim Haku. Trzecim kierunkiem rozbu-
dowy uk∏adu tramwajowego jest wyd∏u˝enie tramwaju
na Moren´ po trasie ul. Nowolipie, Rakoczego, Buloƒ-
ska, a póêniej a˝ do p´tli Ogrodowa we Wrzeszczu i p´-
tli Zaspa po trasie Nowej Abrahama. Przed∏u˝enie tra-
sy do portu lotniczego i dalej do Osowej i Gdyni po ist-
niejàcej linii kolejowej, jest mo˝liwe w stanie wype∏nie-
nia struktur jako inwestycja domykajàca system trans-
portowy Gdaƒska i aglomeracji, uzasadniona rangà lot-
niska oraz wygodà podró˝nych.
Rozwój podsystemu autobusowego b´dzie polega∏ na
wykszta∏ceniu wyspecjalizowanych dworców autobuso-
wych dla ró˝nych kategorii podsystemów autobuso-
wych miejskich i zamiejskich (Gdaƒsk G∏ówny, Czerwo-
ny Most), racjonalizacji przebiegu tras autobusów miej-
skich w celu unikni´cia dublowania przez nie komuni-
kacji szynowej i modyfikacji rozmieszczenia p´tli auto-
busowych w rejonie ÂródmieÊcia.
Dla obs∏ugi transportu zbiorowego planuje si´ nowe za-
jezdnie tramwajowe w Letnicy i w rejonie ul. Kartuskiej
na Jasieniu oraz nowà zajezdni´ autobusowà na Rud-
nikach, w rejonie skrzy˝owania ul. Elblàskiej i Nowej
Wa∏owej.

KKllaassyyffiikkaaccjjaa ww´́zz∏∏óóww pprrzzeessiiaaddkkoowwyycchh

11.. W´ze∏ integracyjny krajowy (kolej dalekobie˝na, ko-
lej podmiejska, SKM, autobus krajowy i mi´dzynarodo-
wy, tramwaj, autobus, parkingi systemu P+R*, parkingi
systemu K+R**, parkingi systemu B+R***):
● Gdaƒsk G∏ówny, 
● R´biechowo (po∏àczenia lotnicze), 
● baza promowa Wis∏oujÊcie (po∏àczenia promowe).
22.. W´ze∏ integracyjny metropolitalny (kolej podmiejska,
SKM, autobus regionalny, autobus wycieczkowy, auto-
bus miejski, parkingi systemu P+R, parkingi systemu
K+R, parkingi systemu B+R): 

● Gdaƒsk Czerwony Most,
● Gdaƒsk Wrzeszcz,
● Gdaƒsk Oliwa.
33.. W´ze∏ przesiadkowy SKM (SKM, autobus miejski,
parkingi systemu P+R, parkingi systemu K+R, parkingi
systemu B+R): wszystkie pozosta∏e przystanki SKM.
44.. W´ze∏ przesiadkowy uliczny (tramwaj-autobus).
55.. Przystanek przesiadkowy.
W´z∏y przesiadkowe realizujàce system P+R tworzà
zewn´trzny pierÊcieƒ zach´cajàcy kierowców do sko-
rzystania ze Êrodków transportu zbiorowego. Instru-
mentem zach´ty powinno byç zapewnienie bezp∏atne-
go parkowania albo zapewnienie mo˝liwoÊci parkowa-
nia posiadaczom biletów na przejazd komunikacjà zbio-
rowà.

Powy˝sze rozwiàzania planowane w systemie transpor-
towym Gdaƒska znalaz∏y potwierdzenie w prognozie 
ruchu, przeprowadzonej w ramach Studium przy u˝yciu
programu EMME/2. Podstawà prognozy by∏y komplek-
sowe pomiary ruchu przeprowadzone w 1998 r. i skali-
browany model systemu transportowego dla stanu ist-
niejàcego. Prognoz´ sporzàdzono:
● dla szczytu popo∏udniowego, 
● w trzech wyró˝nionych stanach rozwoju miasta: zde-
terminowanym, perspektywicznym i wype∏nienia struk-
tur, dla których okreÊlono rozmieszczenie miejsc za-
mieszkania, pracy i nauki w 162 rejonach komunikacyj-
nych (aneks nr 8) i którym przypisano odpowiednie sie-
ci uliczno-drogowe oraz linie transportu zbiorowego,
sporzàdzone dla ka˝dego stanu w wariancie pe∏nym 
i ubogim, 
● dla dwóch za∏o˝onych proporcji liczby podró˝y (po-
dzia∏u zadaƒ przewozowych) odbywanych indywidual-
nym samochodem, transportem zbiorowym lub pieszo:
30%:40%:30% (jak w stanie istniejàcym) i 50%:20%:30%
(wariant skrajnie motoryzacyjny – jak w miastach za-
chodnioeuropejskich), 
● dla 7 motywacji podró˝y samochodem indywidual-
nym i transportem zbiorowym oraz 3 motywacji podró-
˝y transportem towarowym.

PPooddssyysstteemm ppiieesszzoo--rroowweerroowwyy

Zak∏ada si´ utworzenie wydzielonego podsystemu
Êcie˝ek rowerowych skojarzonego z podsystemem cià-
gów pieszych. Podsystem Êcie˝ek rowerowych zapew-
ni po∏àczenie g∏ównych dzielnic miasta, przede wszyst-
kim miejsc zamieszkania z miejscami pracy, nauki, re-
kreacji i innych us∏ug, a tak˝e terenami rekreacyjnymi
poza granicami miasta. Podsystem Êcie˝ek rowero-
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wych sk∏ada si´ z uk∏adu mi´dzynarodowych (m. in.
szlak rowerowy wokó∏ po∏udniowego Ba∏tyku, ciàg ro-
werowy dawnym szlakiem bursztynowym), g∏ównych 
i zbiorczych tras rowerowych o ∏àcznej d∏ugoÊci ok.
350 km. Podsystem b´dzie si´ charakteryzowa∏ udo-
godnieniami i priorytetami ustalonymi w Standardach
technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdaƒsku,
przyj´tych przez Zarzàd Miasta w 2000 r.
Podsystem g∏ównych ciàgów pieszych ∏àczy najwa˝-
niejsze punkty zainteresowaƒ mieszkaƒców i turystów
w ramach poszczególnych dzielnic i jednostek urbani-
stycznych. Jest zintegrowany z systemem przestrzeni
publicznych, które sà g∏ównymi miejscami percepcji
miasta. Podsystem ciàgów pieszych b´dzie przystoso-
wany dla osób niepe∏nosprawnych.

24. Polityka parkingowa

GG∏∏óówwnnyymm cceelleemm pprrooppoonnoowwaanneejj ddllaa GGddaaƒƒsskkaa nnoowweejj ppoo--
lliittyykkii ppaarrkkiinnggoowweejj jjeesstt zzaacchhoowwaanniiee ppoo˝̋ààddaanneejj pprrooppoorrccjjii
ww ppooddrróó˝̋aacchh ppaassaa˝̋eerrsskkiicchh ttrraannssppoorrtteemm iinnddyywwiidduuaallnnyymm,,
zzbbiioorroowwyymm ii ppiieesszzyymm nnaa oobbeeccnnyymm ppoozziioommiiee,, ttjj.. 3300%%::
4400%%:: 3300%%..
Wa˝nymi celami tej polityki sà ponadto:
● ochrona ulic przed nadmiernym obcià˝eniem ruchem
ko∏owym generowanym punktowo przez du˝e i bardzo
du˝e parkingi,
● ulokowanie jak najwi´kszej liczby miejsc parkingo-
wych na dzia∏kach w∏asnych i na koszt inwestorów,
● pe∏ne zaspokojenie potrzeb parkingowych nowych
obiektów mieszkaniowych,
● sterowanie lokalizacjami nowych obiektów poÊrednio
przez odpowiednio dobrany poziom zabezpieczenia
potrzeb parkingowych: pe∏ne zaspokojenie potrzeb par-
kingowych dla po˝àdanych w danym obszarze miasta
funkcji i restrykcyjne obni˝enie poziomu zaspokojenia
potrzeb parkingowych dla funkcji niepo˝àdanych,
● mo˝liwoÊç wykorzystania parkingów podziemnych
jako schronów lub ukryç dla ludnoÊci w warunkach nad-
zwyczajnych.
W proponowanej koncepcji polityki parkingowej przewi-
duje si´ wyodr´bnienie w mieÊcie trzech stref o zró˝ni-
cowanym poziomie zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych. B´dà to:
● ssttrreeffaa AA – ograniczonego i kontrolowanego parkowa-
nia, obejmujàca centralne rejony ÂródmieÊcia: G∏ówne
Miasto, po∏udniowa cz´Êç Starego Miasta ograniczona
Kana∏em Raduni, Wyspa O∏owianka oraz pó∏nocna
cz´Êç Wyspy Spichrzów,
● ssttrreeffaa BB – ograniczonego parkowania obejmujàca te-
reny intensywnej zabudowy Êródmiejskiej: ograniczone

na wschodzie Op∏ywem Mot∏awy, Martwà Wis∏à i Kana-
∏em Portowym oraz na zachodzie ulicami Stoczniow-
ców, Armii Krajowej, Powstaƒców Warszawskich, Dà-
browskiego, tereny wzd∏u˝ centralnego pasma komuni-
kacyjnego, ograniczone na wschodzie ulicami Marynar-
ki Polskiej, Mickiewicza, Hynka, torami PKP oraz na za-
chodzie ulicami D´binki, Traugutta, Partyzantów, Wita
Stwosza, Opata Rybiƒskiego, Czy˝ewskiego,
● ssttrreeffaa CC – nieograniczonego parkowania, obejmujà-
ca pozosta∏e tereny miasta.
Dla ka˝dej ze stref ustalone zosta∏y ró˝ne poziomy za-
bezpieczenia potrzeb parkingowych towarzyszàcych
ka˝dej inwestycji w postaci odpowiednich wskaêników
parkingowych (aneks nr 24). Dla stref A i B sà to w za-
sadzie wskaêniki maksymalne, okreÊlajàce górnà gra-
nic´ mo˝liwych do zrealizowania parkingów. W strefie
C ustalone sà wskaêniki minimalne. Ustalenia te doty-
czà przede wszystkim nowo realizowanych inwestycji,
a w wypadku modernizacji przekszta∏ceƒ lub rozbudów
obiektów istniejàcych by∏yby stosowane tylko w odnie-
sieniu do przyrostu potrzeb parkingowych.
Ustalone wskaêniki parkingowe nie majà zastosowania
do parkingów samodzielnych, nie zwiàzanych z ˝adnà
inwestycjà. WielkoÊci i lokalizacje takich obiektów b´dà
ustalane odr´bnie przez w∏adze miasta przez ustalenia
planów zagospodarowania przestrzennego, polityk´ in-
westycyjnà i gruntowà miasta.
Opisana polityka parkingowa ma charakter ogólnych
wytycznych. W ka˝dym przypadku w planie zagospo-
darowania przestrzennego mogà byç ustalone inne wy-
mogi parkingowe ni˝ podane w Studium, je˝eli b´dzie
to uzasadnione wa˝nà okolicznoÊcià lokalnà.

25. Kierunki rozwoju 
gospodarki komunalnej

ZZaaooppaattrrzzeenniiee ww wwoodd´́

Istniejàcy system wodociàgowy nie stwarza ograniczeƒ
w rozwoju miasta. Preferuje si´ uj´cia podziemne jako
g∏ówne êród∏o zaopatrzenia mieszkaƒców w wod´. Ob-
s∏uga terenów b´dàcych w trakcie zainwestowania oraz
przewidywanych do rozwoju mo˝e byç zrealizowana
przez: 
● budow´ sieci magistralnej (Górki Zachodnie-Wyspa
Sobieszewska, Sm´gorzyno-Kokoszki, zbiornik „Oso-
wa“-zbiornik „Migowo“), 
● budow´ i modernizacj´ sieci osiedlowej (Olszynka,
Rudniki, UjeÊcisko, Âw. Wojciech, Górki Zachodnie,
Zakoniczyn, Sm´gorzyno, Kokoszki, Bysewo),
● budow´ zbiorników wody: „Osowa“ i „Kie∏pino“,
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● budow´ i modernizacj´ uj´ç i stacji uzdatniania wody
(„Grodza Kamienna“, „Zaspa Wodna“, „Czarny Dwór“ –
dokoƒczenie, „Dolina RadoÊci“, „Lipce“, „Osowa“, „Stra-
szyn“),
● modernizacj´ przepompowni: „Ptasia“, „Sobieski“,
„Migowo“,
● pe∏nà realizacj´ ustaleƒ decyzji o strefach ochron-
nych uj´ç wody,
● zapewnienie zaopatrzenia w wod´ mieszkaƒców 
w razie zaistnienia warunków specjalnych przez reali-
zacj´ brakujàcych studni publicznych. 

OOddpprroowwaaddzzaanniiee ii oocczzyysszzcczzaanniiee ÊÊcciieekkóóww

WW GGddaaƒƒsskkuu rreeaalliizzoowwaannaa jjeesstt ppoolliittyykkaa eekkoollooggiicczznnaa,, kkttóó--
rreejj cceelleemm jjeesstt 110000%% sskkaannaalliizzoowwaanniiee ii oocczzyysszzcczzeenniiee
ÊÊcciieekkóóww zz oobbsszzaarróóww zzaaiinnwweessttoowwaanniiaa mmiieejjsskkiieeggoo ddllaa ppoo--
pprraawwiieenniiaa ssttaannuu ÊÊrrooddoowwiisskkaa.. Za∏o˝enia te nale˝y zreali-
zowaç przez:
● rozbudow´ i modernizacj´ sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i t∏ocznej,
● likwidacj´ oczyszczalni Êcieków „Zaspa“ (∏àcznie 
z odwróceniem uk∏adu przesy∏owego Êcieków do
oczyszczalni „Wschód“) i „Kalina“,
● modernizacj´ przepompowni „O∏owianka“ (dokoƒ-
czenie inwestycji) i „Mot∏awa“,
● skanalizowanie Wyspy Sobieszewskiej,
● rozwiàzanie problemu utylizacji osadów Êciekowych
z oczyszczalni „Wschód“ na terenie oczyszczalni.
Po realizacji nowego rurociàgu t∏ocznego „O∏owianka“-
OMB „Wschód“ zaistnieje mo˝liwoÊç prze∏o˝enia stare-
go odcinka w ul. D∏ugie Ogrody i uwolnienia terenu do
zabudowy.

OOddpprroowwaaddzzeenniiee wwóódd ooppaaddoowwyycchh,, 
rreegguullaaccjjaa ssttoossuunnkkóóww wwooddnnyycchh

W celu ograniczenia iloÊci zanieczyszczeƒ odprowadza-
nych do wód Zatoki Gdaƒskiej, utrzymania dobrej jakoÊ-
ci morskich wód przybrze˝nych, zatrzymania degradacji
pozosta∏ych wód powierzchniowych, stopniowej popra-
wy jakoÊci wód (w tym równie˝ pod wzgl´dem bakterio-
logicznym) wody opadowe nale˝y podczyszczaç.
Ustala si´ nast´pujàce g∏ówne kierunki dzia∏aƒ zmie-
rzajàce do prawid∏owego odprowadzania wód opado-
wych i regulacji stosunków wodnych:
● ppoowwiiààzzaanniiee rroozzwwoojjuu pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo mmiiaassttaa zz mmooddeerrnnii--
zzaaccjjàà ooddbbiioorrnniikkóóww wwóódd ooppaaddoowwyycchh,, zz uuwwzzggll´́ddnniieenniieemm
mmaakkssyymmaallnneeggoo rreetteennccjjoonnoowwaanniiaa wwóódd ddeesszzcczzoowwyycchh ww iicchh
zzlleewwnniiaacchh pprrzzeezz bbuuddooww´́ zzbbiioorrnniikkóóww rreetteennccyyjjnnyycchh wwrraazz 
zz kkaannaalliizzaaccjjàà ddeesszzcczzoowwàà oorraazz rreetteennccjj´́ nnaa ddzziiaa∏∏kkaacchh,,

● zachowanie „oczek wodnych“ i mokrade∏, obsadza-
nie stoków, pozostawienie dróg sp∏ywu wód deszczo-
wych w stanie quasi-naturalnym, 
● gruntowna naprawa zdekapitalizowanych odcinków
kana∏ów deszczowych oraz – w miar´ potrzeby – 
ca∏ych uk∏adów (np. Dolne Miasto),
● dla likwidacji istniejàcego zagro˝enia powodziowego
Oruni Dolnika ze strony Kana∏u Raduni niezb´dna jest
realizacja zrzutów awaryjnych (do rzeki Raduni i Op∏y-
wu Mot∏awy) oraz zbiorników retencyjnych na górnym
tarasie, w zlewni tego kana∏u, wykonanie tych inwesty-
cji powinno byç zsynchronizowane z intensywnà zabu-
dowà górnego tarasu, 
● wyeliminowanie lokalnych podtopieƒ wynikajàcych 
z braku mo˝liwoÊci odprowadzenia du˝ej iloÊci wody 
w krótkim czasie przez sieç kanalizacji deszczowej i ro-
wy melioracyjne,
● regulacje potoków na odcinkach zagra˝ajàcych lokal-
nymi powodziami,
● modernizacja polderów z ich rozdzia∏em na tereny
zabudowane i rolnicze, budowa i modernizacja prze-
pompowni melioracyjnych oraz deszczowych,
● ochrona cieków p∏ynàcych w terenach chronionych
(Trójmiejski Park Krajobrazowy i chronione doliny po-
toków) przed negatywnymi skutkami odprowadzania
wód opadowych z zabudowanych terenów górnego ta-
rasu. 

OOcchhrroonnaa pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwaa

Przyjmuje si´ nast´pujàce zasady polityki przeciwpo-
wodziowej:
11.. WW ppllaannaacchh zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo wwpprroo--
wwaaddzzaa ssii´́ rreezzeerrwwaaccjjee tteerreennuu ppoodd uurrzzààddzzeenniiaa oocchhrroonnyy
pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowweejj:: wwaa∏∏yy pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwee,, nnaa--
bbrrzzee˝̋aa,, zzbbiioorrnniikkii rreetteennccyyjjnnee mmookkrree ii ssuucchhee,, kkaannaa∏∏yy uullggii.. 
22.. Ochrona przeciwpowodziowa poszczególnych zlew-
ni powinna byç rozpatrywana indywidualnie. Wa∏y prze-
ciwpowodziowe nale˝y projektowaç zgodnie z normami
technicznymi uwzgl´dniajàcymi mo˝liwoÊci terenowe,
nie ni˝ej ni˝ 2,20 m n.p.m. Zaleca si´ uwzgl´dnienie 
w procesie inwestycyjnym zagro˝enia powodziowego
wynikajàcego z prognozy podniesienia si´ poziomu
wód morskich o oko∏o 60 cm w ciàgu 100 lat.
33.. NNaa tteerreennaacchh zzaalleewwoowwyycchh ddooppuusszzcczzaa ssii´́ –– ppoozzaa uurrzzàà--
ddzzeenniiaammii oocchhrroonnyy pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowweejj –– llookkaalliizzaaccjj´́::
oobbiieekkttóóww nniieewwrraa˝̋lliiwwyycchh nnaa zzaallaanniiee ii nniiee uuttrruuddnniiaajjààccyycchh
sspp∏∏yywwuu wwóódd ((nnpp.. ppaarrkkiinnggii,, bbooiisskkaa,, iinnnnee oobbiieekkttyy ww pprrzzyy--
ppaaddkkuu ppooddnniieessiieenniiaa rrzz´́ddnneejj tteerreennuu)).. W procedurze in-
westycyjnej ka˝da lokalizacja inwestycji musi uzyskaç
pozwolenie wodnoprawne.
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44.. W planach zagospodarowania przestrzennego nie b´-
dà regulowane zagadnienia ochrony przeciwpowodzio-
wej, b´dàce w gestii w∏aÊciwego organu. Na terenach
zalewowych mo˝liwe jest wprowadzenie w planach za-
kazów nie wynikajàcych z ochrony przeciwpowodziowej
(np. z przes∏anek krajobrazowych, kulturowych itp.).
55.. GGrruunnttyy ppoo∏∏oo˝̋oonnee nnaa tteerreennaacchh zzaalleewwoowwyycchh nnaallee˝̋ààccee
ddoo SSkkaarrbbuu PPaaƒƒssttwwaa lluubb ggmmiinnyy nniiee ppoowwiinnnnyy bbyyçç pprrzzee--
zznnaacczzoonnee ddoo sspprrzzeeddaa˝̋yy..
66.. ZZaaggaaddnniieenniiaa zzaaggrroo˝̋eenniiaa ppoowwooddzziiàà bb´́ddàà uuwwzzggll´́ddnniiaa--
nnee ww ppllaannaacchh zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo.. 
77.. Dla likwidacji istniejàcego zagro˝enia powodziowego
dzielnicy Orunia Dolnik, od Kana∏u Raduni, niezb´dna
jest realizacja zrzutów awaryjnych i zbiorników reten-
cyjnych na górnym tarasie, w zlewni tego kana∏u. Wy-
konanie tych inwestycji powinno byç zsynchronizowane
z intensywnà zabudowà górnego tarasu, poprzez egze-
kucj´ warunków technicznych przy∏àczenia inwestycji
do systemu odprowadzania wód deszczowych. 
W szczególnoÊci nale˝y budowaç zbiorniki retencyjne
równoczeÊnie z terenoch∏onnymi inwestycjami istotnie
zwi´kszajàcymi odp∏yw wód. Zagadnienie zagro˝enia
powodzià powinno stanowiç element oceny wp∏ywu
ustaleƒ planu zagospodarowania przestrzennego na
Êrodowisko. W kartach terenu powinien zostaç umiesz-
czony zapis o wystàpieniu zagro˝enia powodziowego.
88.. Na terenach zagro˝onych powodzià, mechanicznie
odwadnianych, nie nale˝y:
● stosowaç podpiwniczeƒ i innych kubatur podziem-
nych,
● lokalizowaç obiektów u˝ytecznoÊci publicznej o du-
˝ych kubaturach (np. szpital), obiektów kosztownych 
i wra˝liwych na zalanie (np. produkcja, magazynowanie
urzàdzeƒ elektronicznych, archiwa); w razie koniecz-
noÊci lokalizacji wy˝ej wymienionych obiektów nale˝y
stosowaç szczelne zabezpieczenia przed zalaniem,
● doprowadziç do kolizji budowli liniowych z istniejà-
cym uk∏adem melioracyjnym.
99.. Ochrona przed powodzià polderów rolniczych wymaga
wyniesienia na wy˝szà rz´dnà ulic istniejàcych (drogi
ewakuacyjne), utrzymania wa∏ów przeciwpowodziowych,
ewentualnie wyznaczenia zbiorników suchych. Obwodni-
ca Po∏udniowa b´dzie stanowiç dodatkowà drog´ ewaku-
acyjnà podczas powodzi. W projekcie obwodnicy nale˝y
uwzgl´dniç mo˝liwoÊç awaryjnego po∏àczenia ulic prosto-
pad∏ych tylko i wy∏àcznie podczas zagro˝enia powodzio-
wego. Obwodnica musi zachowaç istniejàcy system me-
lioracyjny i urzàdzenia ochrony przeciwpowodziowej.
1100.. SSyysstteemmyy mmeelliioorraaccyyjjnnee** ww ppóó∏∏nnooccnnyycchh cczz´́ÊÊcciiaacchh 
ppoollddeerróóww OOrruunniiaa,, OOllsszzyynnkkaa,, RRuuddnniikkii bb´́ddàà rroozzddzziieelloonnee
wwgg wwyyzznnaacczzoonneejj ww SSttuuddiiuumm lliinniiii zzaassii´́gguu tteerreennóóww zzuurrbbaa--

nniizzoowwaannyycchh ww cceelluu zzlliikkwwiiddoowwaanniiaa kkoonnfflliikkttuu ddoottyycczzààcceeggoo
rreegguullaaccjjii ppoozziioommuu wwóódd ggrruunnttoowwyycchh.. PPoozzaa zzaassii´́ggiieemm ttee--
rreennóóww zzuurrbbaanniizzoowwaannyycchh nniiee bb´́ddzziiee ssii´́ pprrzzeezznnaacczzaaçç ttee--
rreennóóww nnaa cceellee bbuuddoowwllaannee..
1111.. Przekszta∏cenie terenów rolniczych na ˚u∏awach
Gdaƒskich w tereny budowlane wymusza przebudow´
istniejàcego uk∏adu melioracyjnego w system odwad-
niania i regulacji stosunków wodnych. Od momentu
przeznaczenia terenów pod zabudow´ przekszta∏cenia
systemów melioracyjnych muszà s∏u˝yç docelowemu
systemowi odwodnieƒ.
1122.. NNaa tteerreennaacchh rroollnniicczzyycchh rroowwyy mmeelliioorraaccyyjjnnee ppooddssttaa--
wwoowwee,, rraazzeemm zz ppaasseemm tteerreennuu nniieezzbb´́ddnnyymm ddoo oobbss∏∏uuggii
tteecchhnniicczznneejj,, ppoowwiinnnnyy bbyyçç ww∏∏aassnnooÊÊcciiàà SSkkaarrbbuu PPaaƒƒssttwwaa..
RRoowwyy sszzcczzeeggóó∏∏oowwee ppoozzoossttaajjàà ww∏∏aassnnooÊÊcciiàà pprryywwaattnnàà,, 
aa iicchh eekkssppllooaattaaccjjaa llee˝̋yy ww ggeessttiiii ww∏∏aaÊÊcciicciieellaa.. NNaa tteerreennaacchh
zzuurrbbaanniizzoowwaannyycchh pprraakkttyycczznniiee wwsszzyyssttkkiiee rroowwyy mmaajjàà
cchhaarraakktteerr ttrraannzzyyttoowwyy,, cczzyyllii ppoowwiinnnnyy bbyyçç zzaacchhoowwaannee jjaa--
kkoo tteerreennyy ppuubblliicczznnee..

UUssuuwwaanniiee ii uunniieesszzkkooddlliiwwiiaanniiee ooddppaaddóóww

SSkk∏∏aaddoowwiisskkoo ooddppaaddóóww „„SSzzaaddóó∏∏kkii““ mmoo˝̋ee bbyyçç eekkssppllooaattoo--
wwaannee pprrzzeezz ookkrreess ookkoo∏∏oo 1155--2200 llaatt.. WWaarruunnkkiieemm ddaallsszzeejj
eekkssppllooaattaaccjjii sskk∏∏aaddoowwiisskkaa,, sszzcczzeeggóóllnniiee ww kkoonntteekkÊÊcciiee iinn--
tteeggrraaccjjii PPoollsskkii zz UUEE,, ssàà::
● zzwwii´́kksszzeenniiee ppoojjeemmnnooÊÊccii sskk∏∏aaddoowwiisskkaa ii rreeaalliizzaaccjjaa iinn--
wweessttyyccjjii zzmmiieerrzzaajjààccyycchh ddoo rraaddyykkaallnneeggoo zzmmnniieejjsszzeenniiaa
jjeeggoo uucciiàà˝̋lliiwwooÊÊccii ddllaa oottoocczzeenniiaa,,
● wwpprroowwaaddzzeenniiee nnoowwyycchh tteecchhnnoollooggiiii uunniieesszzkkooddlliiwwiiaanniiaa
ooddppaaddóóww,, kkttóórree pprrzzeekksszzttaa∏∏ccàà sskk∏∏aaddoowwiisskkoo ww nnoowwoocczzee--
ssnnyy zzaakk∏∏aadd uuttyylliizzaaccjjii ooddppaaddóóww,,
● wwddrroo˝̋eenniiee ssyysstteemmuu sseeggrreeggaaccjjii ooddppaaddóóww oorraazz bbuuddoo--
wwyy zzaakk∏∏aadduu uuttyylliizzaaccjjii ii pprrzzeerróóbbkkii ssuurroowwccóóww wwttóórrnnyycchh..
W wypadku odpadów z EC II nale˝y dà˝yç do:
● pe∏nego gospodarczego wykorzystania popio∏u i ˝u˝-
la, np. przez przeróbk´ na kruszywa budowlane,
● rekultywacji sk∏adowiska w Przegalinie,
● zachowania na sk∏adowisku w Letnicy kwatery do
awaryjnego sk∏adowania popio∏u i rekultywacji pozosta-
∏ych kwater.
Odpady niebezpieczne b´dà sk∏adowane w mogilniku
na sk∏adowisku w Szadó∏kach. Problem odpadów 
z GZNF mo˝na skutecznie rozwiàzaç przez wdro˝enie
technologii bezodpadowej. RównoczeÊnie niezb´dna
jest rekultywacja sk∏adowiska w WiÊlince.

CCiieepp∏∏oowwnniiccttwwoo

Rozwój ciep∏ownictwa na bazie skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej to przede wszystkim roz-
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budowa sieci cieplnej dla zabudowy wielorodzinnej 
i zwartej jednorodzinnej. PPrrzzeewwiiddyywwaannee kkiieerruunnkkii eekkssppaann--
ssjjii ssiieeccii ttoo:: MMaatteemmbblleewwoo –– NNoowwiieecc,, JJaassiieeƒƒ,, UUjjeeÊÊcciisskkoo,, ZZaa--
kkoonniicczzyynn,, SSzzaaddóó∏∏kkii ii MMaaççkkoowwyy.. Szacunkowy przyrost
potrzeb cieplnych tego rejonu to oko∏o 350 MW, w tym
z ogólnomiejskiej sieci cieplnej oko∏o 230 MW. Dosta-
wa tej iloÊci ciep∏a wymaga budowy stacji podnoszenia
ciÊnieƒ „Kartuska“. Potrzeby cieplne dzielnicy Zachód,
szacowane na 70 MW, winny byç zaspokojone z lokal-
nych kot∏owni niskoemisyjnych. Rozwój w tej dzielnicy
i na innych terenach posiadajàcych odpowiednie wa-
runki, ma∏ych êróde∏ skojarzonych wytwarzajàcych cie-
p∏o i energi´ elektrycznà, zasilanych gazem ziemnym,
w sposób naturalny doprowadzi do powstania rozpro-
szonego systemu multienergetycznego. Mo˝e on
wspomagaç ogólnomiejskà sieç ciep∏owniczà lub pra-
cowaç w systemie wydzielonym. W produkcji energii
elektrycznej – ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa i stabilnoÊ-
ci pracy – wskazana jest wspó∏praca z istniejàcym sys-
temem elektroenergetycznym. Ma∏e êród∏a reagujà bar-
dziej mobilnie ni˝ system ogólnomiejski na konkretne
zapotrzebowanie odbiorców, którymi mogà byç przede
wszystkim zak∏ady przemys∏owe, szko∏y, szpitale, ze-
spo∏y mieszkaniowe.
Restrukturyzowane tereny postoczniowe o zapotrze-
bowaniu ciep∏a szacowanym na 55 MW mogà byç za-
silone w energi´ cieplnà z istniejàcej, napowietrznej
sieci cieplnej. Wzgl´dy estetyczne mogà zadecydowaç 
o przebudowie tej sieci na podziemnà, odpowiednià
dla nowego i presti˝owego zespo∏u us∏ugowego Âród-
mieÊcia.
IInnnnee nniieezzbb´́ddnnee ddzziiaa∏∏aanniiaa ww zzaakkrreessiiee cciieepp∏∏oowwnniiccttwwaa ttoo::
● mmooddeerrnniizzaaccjjaa ssiieeccii ii ww´́zz∏∏óóww cciieeppllnnyycchh,,
● ppoopprraawwaa iizzoollaaccyyjjnnooÊÊccii tteerrmmiicczznneejj iissttnniieejjààccyycchh bbuuddyynn--
kkóóww mmiieesszzkkaallnnyycchh,,
● lliikkwwiiddaaccjjaa wwyybbrraannyycchh kkoott∏∏oowwnnii llookkaallnnyycchh pprrzzeezz ww∏∏àà--
cczzeenniiee iicchh ddoo ssiieeccii,,
● mmooddeerrnniizzaaccjjaa ppoozzoossttaa∏∏yycchh kkoott∏∏oowwnnii ww´́gglloowwyycchh ii ooppaa--
llaannyycchh oolleejjaammii ccii´́˝̋kkiimmii pprrzzeezz pprrzzeejjÊÊcciiee nnaa nnooÊÊnniikkii nnii--
sskkooeemmiissyyjjnnee..

GGaazzoowwnniiccttwwoo

Zaspokojenie pe∏nych potrzeb miasta uwarunkowane
jest budowà drugiej nitki gazociàgu wysokiego ciÊnienia
z krajowego systemu gazociàgów wysokometanowych
oraz sukcesywnà rozbudowà systemu miejskiego.
Zmiana noÊników energetycznych na gaz w EC II i EC
Rafineria powinna byç rozwa˝ana dopiero po uzyska-
niu przez Polsk´ dost´pu do gazu norweskiego i b´dzie
wymaga∏a budowy dodatkowej stacji redukcyjno-po-

miarowej 10 w Bàkowie gmina Kolbudy oraz Êrednio-
pr´˝nego gazociàgu dosy∏owego. 
Zaopatrzenie w gaz dzielnic dotàd nie wyposa˝onych 
w ten podsystem energetyczny nie natrafia na ograni-
czenia przestrzenne. Rozbudowa podsystemu b´dzie
zale˝a∏a od rachunku ekonomicznego i wzgl´dów eko-
logicznych.

EElleekkttrrooeenneerrggeettyykkaa

Na terenie Rafinerii Gdaƒskiej planowana jest budowa
elektrowni szczytowej o mocy ok. 280-300 MW, wyko-
rzystujàcej odpady rafinacji ropy naftowej. Do wyprowa-
dzenia mocy z elektrowni proponuje si´ wykorzystanie
istniejàcych linii napowietrznych 110 kV z ewentualnà
ich niewielkà przebudowà. Poza tym w ˚arnowcu plano-
wana jest budowa elektrowni gazowej o mocy 1000 MW
wraz z linià napowietrznà 400 kV ˚arnowiec-Gdaƒsk
B∏onia. Konieczna jest równie˝ rozbudowa GPZ-ów
Gdaƒsk I w Leênie i Gdaƒsk B∏onia. Zapotrzebowanie
mocy przez odbiorców z terenu Gdaƒska b´dzie wyno-
si∏o w kolejnych analizowanych stanach rozwoju: ok.
280 MW, ok. 360 MW i ok. 450 MW. Zagospodarowa-
nie nowych terenów lub radykalna zmiana zagospoda-
rowania terenów ju˝ zabudowanych wymaga przebudo-
wy i rozbudowy istniejàcego uk∏adu sieciowego 110 kV
oraz rezerwacji terenu pod nowe obiekty.
G∏ówne punkty zasilania (GPZ) – 110/15 kV decydujà 
o mo˝liwoÊciach zaopatrzenia w energi´ elektrycznà
dzielnic ju˝ zainwestowanych, których zapotrzebowa-
nie si´ zwi´ksza w wyniku rosnàcych potrzeb miesz-
kaƒców i podmiotów gospodarczych, a tak˝e przewidy-
wanej intensyfikacji istniejàcych struktur oraz nowych
jednostek strukturalnych, gdzie pojawiajà si´ nowi od-
biorcy. 
Nowy GPZ Mot∏awa pozwoli zlikwidowaç zupe∏nie wy-
eksploatowany GPZ O∏owianka, umo˝liwiajàc wykorzy-
stanie opró˝nionego budynku do innych celów, zgodnie
z porozumieniem zawartym mi´dzy Energà S.A., a Za-
rzàdem Miasta Gdaƒska. Nowe GPZ-y ÂródmieÊcie,
Stocznia, Br´towo, Politechnika, Nowy Port, Stogi
umo˝liwià intensyfikacj´ zabudowy cz´Êci ÂródmieÊcia
(wÊród nich restrukturyzowanych terenów postocznio-
wych), Siedlec, rejonu Akademii Medycznej, cz´Êci
Wrzeszcza Górnego, Oliwy, dalszà zabudow´ Br´towa,
rozbudow´ Nowego Portu, cz´Êciowo Brzeêna, M∏ynisk
i dalszà zabudow´ Stogów i Krakowca. 
Przebudowa GPZ-ów Kowale i Kokoszki oraz budowa
nowych GPZ-ów Osowa, Szadó∏ki, Maçkowy, Jasieƒ,
Rotmanka umo˝liwia zabudow´ dzielnic rozwojowych
miasta Po∏udnie i Zachód. 
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Ze wzgl´du na z∏y stan techniczny konieczna jest prze-
budowa linii napowietrznej 110 kV LeÊniewo-Mot∏awa
(O∏owianka), d∏ugoÊci ok. 3,0 km. Oszcz´dnoÊç terenu,
z∏y stan techniczny istniejàcej linii i koniecznoÊç zasile-
nia nowego GPZ Jasieƒ, determinuje przebudow´ linii
napowietrznej 110 kV Gdaƒsk I – Gdaƒsk B∏onia na
d∏ugoÊci ok. 5,0 km. Ponadto przewiduje si´ budow´
linii napowietrznych i kablowych 110 kV dla zasilania
projektowanych GPZ-ów i zamkni´ç ciàgów liniowych:
● linia napowietrzna Gdaƒsk B∏onia-Orunia-Pruszcz,
d∏ugoÊci ok. 10,5 km zapewni drugostronne zasilanie
GPZ-ów Pruszcz, Straszyn Górny i Dolny, Kowale oraz
zasilanie projektowanego GPZ Maçkowy,
● linia napowietrzna Gdaƒsk Zaspa-Br´towo, d∏ugoÊci
ok. 2,5 km zapewni zasilanie projektowanego GPZ
Br´towo,
● linia napowietrzna Br´towo-Kokoszki, d∏ugoÊci ok.
6,5 km zapewni zamkni´cie ciàgu liniowego Br´towo-
-Kokoszki,
● linia kablowa Gdaƒsk II-Stocznia d∏ugoÊci ok. 3,0 km,
zapewni zasilanie GPZ Stocznia,
● linia kablowa Gdaƒsk Che∏m-ÂródmieÊcie d∏ugoÊci
ok. 4,0 km zapewni zasilanie GPZ ÂródmieÊcie,
● linia kablowa ÂródmieÊcie-Stocznia d∏ugoÊci ok. 
1,7 km b´dzie stanowiç powiàzanie i drugostronne za-
silanie tych GPZ-ów,
● linia kablowa Stocznia-Mot∏awa d∏ugoÊci ok. 1,6 km
stanowiç b´dzie drugostronne zasilanie GPZ Âród-
mieÊcie,
● zasilanie GPZ-ów Osowa, Szadó∏ki, Maçkowy, Rot-
manka, Jasieƒ, Politechnika, Nowy Port, Stogi wymaga
budowy krótkich wprowadzeƒ linii napowietrznych. 
Obecnie przesàdzona jest budowa GPZ Mot∏awa 
i przebudowa linii napowietrznej 110 kV LeÊniewo-Mo-
t∏awa (O∏owianka). Ewentualna budowa i rozbudowa
dalszych GPZ-ów jest zwiàzana z potrzebami energe-
tycznymi uzasadniajàcymi te przedsi´wzi´cia. Nieza-
le˝nie od przebudowy i budowy nowych GPZ-ów nale-
˝y modernizowaç istniejàce GPZ-y w zwiàzku ze wzro-
stem zapotrzebowania mocy i starzeniem si´ urzàdzeƒ. 
Sieç Êredniego napi´cia b´dzie rozbudowywana 
w przysz∏oÊci jako sieç kablowa. Jedynie na obrze˝ach
miasta, na terenach o zabudowie rozproszonej dopusz-
cza si´ sieç napowietrznà. Sieç winna pracowaç 
w uk∏adzie pierÊcieniowo-wrzecionowym otwartym 
z mo˝liwoÊcià wzajemnego rezerwowania. Konieczna
jest równie˝ sukcesywna wymiana kabli ulegajàcych
cz´stym awariom. 
NNaa tteerreennaacchh zzaabbuuddoowwyy mmiieesszzkkaanniioowweejj ii uuss∏∏uuggoowweejj jjaa--
kkoo ssttaannddaarrdd nnaallee˝̋yy pprrzzyyjjààçç ssttaaccjjee ttrraannssffoorrmmaattoorroowwee
1155//00,,44 kkVV wwbbuuddoowwaannee lluubb ww iinnnnyy ssppoossóóbb wwkkoommppoonnoo--

wwaannee ww zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee tteerreennuu,, np. stacje pod-
ziemne. Na pozosta∏ych terenach – stacje wolno stojà-
ce o modu∏owej konstrukcji. Rocznie postuluje si´ bu-
dow´ ok. 25-30 stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
budow´ ok. 20 km oraz wymian´ ok. 15 km linii kablo-
wych 15 kV.
Sieç niskiego napi´cia 0,4 kV b´dà stanowiç g∏ównie li-
nie kablowe. Na obrze˝ach miasta przy zabudowie roz-
proszonej mogà byç stosowane linie napowietrzne izo-
lowane. Szacuje si´, ˝e rocznie konieczna b´dzie bu-
dowa ok. 30 km i przebudowa ok. 30-35 km linii niskie-
go napi´cia.

CCmmeennttaarrzzee

W analizowanym okresie przewiduje si´ ok. 116 tys. zgo-
nów. Przyjmuje si´, ˝e 40% b´dà stanowi∏y pochówki
wtórne i w grobach rodzinnych, a 6% – pochówki na
cmentarzach parafialnych i na cmentarzach po∏o˝onych
poza granicami miasta. Przy takich za∏o˝eniach zapo-
trzebowanie na nowe cmentarze ocenia si´ na 30-45 ha. 
Powierzchni´ niezb´dnà do urzàdzenia cmentarzy
mo˝na b´dzie zmniejszyç w miar´ rozpowszechniania
si´ zwyczaju kremacji zw∏ok i chocia˝by z tego wzgl´-
du ta forma pochówku powinna byç popierana przez
w∏adze miasta. Wzrostowi zainteresowania kremacjà
zw∏ok sprzyjaç b´dzie dà˝enie do dochowaƒ na wyso-
ko cenionych cmentarzach istniejàcych.
Wed∏ug ocen ekspertów udzia∏ spopielanych zw∏ok mo-
˝e wzrosnàç do 30% (obecnie 8%). Wraz z upowszech-
nieniem tego rodzaju pochówku niezb´dne b´dzie, po-
za budowà krematorium: 
● wyznaczenie na cmentarzach kwater urnowych,
● wznoszenie kolumbariów – budowli przeznaczonych
do przechowywania urn, 
● wyznaczenie tzw. pól pami´ci, np. na terenach leÊ-
nych.
W Studium na cmentarz rezerwuje si´ teren o pow.
45 ha w jednostce urbanistycznej Matarnia-Z∏ota
Karczma. Ponadto stwierdzono – na podstawie badaƒ
geologiczno-gruntowych – przydatnoÊç na cele cmen-
tarne  terenu o powierzchni 30 ha w Owczarni.

26. Obszary, dla których sporzàdze-
nie planów zagospodarowania prze-
strzennego jest obowiàzkowe lub za-
lecane

Zgodnie z Ustawà o zagospodarowaniu przestrzennym
w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowa-
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nia przestrzennego gminy okreÊla si´ obszary, dla któ-
rych sporzàdzenie planów zagospodarowania prze-
strzennego jest obowiàzkowe.

AA.. Obszary, dla których sporzàdzanie planów zagospo-
darowania przestrzennego jest obowiàzkowe na pod-
stawie przepisów szczególnych, nale˝à w Gdaƒsku do
nast´pujàcych grup:
● obszar obj´ty planem ochrony Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego,
● teren górniczy, obj´ty obszarem, dla którego sporzà-
dzenie planu jest obowiàzkowe ze wzgl´du na istniejà-
ce uwarunkowania,
● zespo∏y przyrodniczo-krajobrazowe.
Obowiàzek przystàpienia do sporzàdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego powstaje
po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
stosownego przepisu szczególnego.

BB.. Obszary przewidywane do realizacji zadaƒ i progra-
mów wynikajàcych z polityki przestrzennej paƒstwa na
obszarze województwa nie pochodzà z wojewódzkiego
spisu zadaƒ rzàdowych prowadzonego przez wojewod´
pomorskiego, gdy˝ spis ten jest pusty. Wskazano ob-
szary dotyczàce hipotetycznych zadaƒ paƒstwa i samo-
rzàdu wojewódzkiego pochodzàce z wniosków Zarzà-
du Województwa Pomorskiego zg∏oszonych do podej-
mowanych przez miasto planów miejscowych, êróde∏
nieformalnych i ogólnej wiedzy urbanistycznej. Plany
dla tych terenów b´dà bowiem niezb´dne i dla pe∏nego
obrazu sytuacji powinny byç ujawnione w Studium. Nie
przesàdza to terminu przystàpienia, sposobu finanso-
wania planu, ani finansowania skutków ekonomicznych
jego uchwalenia. Obowiàzek przystàpienia do sporzà-
dzenia planu zagospodarowania przestrzennego po-
wstaje w tym wypadku po up∏ywie trzech miesi´cy od
dnia ustalenia warunków wprowadzenia zadania do
planu. 

CC.. Z ustawy wynika równie˝ obowiàzek sporzàdzenia
planów zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
rów, na których przewiduje si´ zadania do realizacji lo-
kalnych celów publicznych, z wyjàtkiem zadaƒ zwiàza-
nych z budowà urzàdzeƒ infrastruktury technicznej 
w granicach pasa drogowego. Te obszary nie muszà
byç wskazywane w studium. W Studium Gdaƒska – mi-
mo braku formalnego obowiàzku ustawowego – wska-
zano równie˝ obszary planów obowiàzkowych, wynika-
jàce z tego przepisu. 
Obszary, na których przewiduje si´ zadania do realiza-
cji lokalnych celów publicznych (z wyjàtkiem zadaƒ

zwiàzanych z budowà urzàdzeƒ infrastruktury technicz-
nej w granicach pasa drogowego), obejmujà nast´pujà-
ce grupy:
● inwestycje infrastruktury technicznej, 
● komunalne inwestycje infrastruktury spo∏ecznej,
● obszary realizacji zespo∏ów us∏ugowych, wÊród któ-
rych znajdà si´ komunalne inwestycje infrastruktury
spo∏ecznej. 
W Studium nie wskazano terenów wymagajàcych
uzbrojenia (lub dozbrojenia) osiedlowego, gdy˝ nie po-
zwala na to skala dokumentu ani stan rozpoznania pla-
nistycznego. Obowiàzek przystàpienia do sporzàdze-
nia planu zagospodarowania przestrzennego powstaje
w tym wypadku po up∏ywie dwóch miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu.

DD.. Do obszarów, które mogà byç przeznaczone pod za-
budow´ mieszkaniowà wynikajàcà z potrzeby zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzàdo-
wej, zakwalifikowano:
● nowe osiedla mieszkaniowe „na surowym korzeniu“,
● osiedla dog´szczane, o du˝ym udziale terenów wol-
nych.

EE.. Do obszarów, dla których sporzàdzanie planów za-
gospodarowania przestrzennego jest obowiàzkowe ze
wzgl´du na istniejàce uwarunkowania, zakwalifikowano
nast´pujàce grupy:
● wybrane tereny przeznaczone pod wa˝ne i presti˝o-
we inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim, szczegól-
nie jeÊli jednoczeÊnie sà zró˝nicowane w∏asnoÊciowo
albo mogà byç realizowane przez wielu inwestorów,
● wybrane tereny do zagospodarowania, rehabilitacji
lub przekszta∏ceƒ obszarów zdegradowanych,
● enklawy do zabudowy na terenach leÊnych,
● obszary obj´te OSTAB,
● udokumentowane z∏o˝e surowców ilastych.
Obowiàzek przystàpienia do sporzàdzenia planu zago-
spodarowania przestrzennego powstaje po up∏ywie
dwóch miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu.

FF.. W Studium wskazano tak˝e obszary, dla których spo-
rzàdzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest
zalecane. Jest to informacja o charakterze promocyj-
nym, nie powodujàca skutków wynikajàcych z art. 45
ust. 1 ustawy, wskazujàca w∏adzom miasta priorytety
przyst´powania przy sporzàdzaniu planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Wskazano tu obszary o ró˝-
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nym przeznaczeniu, sytuacji w∏asnoÊciowej, stopniu de-
gradacji i potrzeb w zakresie przekszta∏ceƒ, które dla
prowadzenia prawid∏owej polityki przestrzennej powinny
dysponowaç planami, lecz – w sytuacji ograniczonych
Êrodków i mo˝liwoÊci ich sporzàdzenia – mogà funkcjo-
nowaç czasowo bez planu miejscowego, a ewentualna
dzia∏alnoÊç inwestycyjna mo˝e byç prowadzona na pod-
stawie wy∏àcznie przepisów prawa i nie grozi to znie-
kszta∏ceniem struktury funkcjonalno-przestrzennej ani
innymi konsekwencjami dla interesu publicznego.
Szczególnie istotnym jest opracowanie planów na tere-
nie ÂródmieÊcia w granicach pomnika historii, co jest
celowe z uwagi na dà˝enie miasta do wpisania Gdaƒ-
ska na list´ Êwiatowego dziedzictwa UNESCO.

Studium przedstawia wszystkie znane obecnie obszary
wymagajàce sporzàdzenia planów zagospodarowania
przestrzennego i mo˝e byç pe∏nà podstawà polityki
miasta w zakresie podejmowania ich opracowania.
ZZggooddnniiee zz uussttaawwàà „„ddllaa oobbsszzaarróóww,, ddllaa kkttóórryycchh [[......]] iissttnniiee--
jjee oobboowwiiààzzeekk ssppoorrzzààddzzaanniiaa mmiieejjssccoowweeggoo ppllaannuu zzaaggoo--
ssppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo,, ppoosstt´́ppoowwaanniiee aaddmmiinnii--
ssttrraaccyyjjnnee ww sspprraawwiiee uussttaalleenniiaa wwaarruunnkkóóww zzaabbuuddoowwyy 
ii zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa tteerreennuu zzaawwiieesszzaa ssii´́ ddoo cczzaassuu
uucchhwwaalleenniiaa ppllaannuu““..

Wszystkie przedstawione kategorie (A, B, C, D, E, F)
zosta∏y wymienione imiennie w aneksie nr 25.

II Kierunki zagospodarowania przestrzennego
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WWnniioosskkii kkiieerroowwaannee ddoo ggmmiinn ooÊÊcciieennnnyycchh:: SSooppoottuu,, GGddyynnii,,
˚̊uukkoowwaa,, KKoollbbuudd,, ggmm.. PPrruusszzcczz,, mm.. PPrruusszzcczz,, CCeeddrr WWiieell--
kkiicchh oo uuwwzzggll´́ddnniieenniiee ww ppoolliittyyccee pprrzzeessttrrzzeennnneejj ggmmiinn::

11)) kontynuacji na obszarze gminy systemu przyrodni-
czych obszarów chronionych ustawami i Ogólnomiej-
skiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie wy-
znaczonych w Studium Gdaƒska,
22)) przebiegu Nowej Spacerowej i Trasy L´borskiej,
33)) utrzymania rezerwy terenowej pod Drog´ Czerwonà,
44)) przebiegu i rangi ulic Kartuskiej i Nowatorów, która
ma zastàpiç tras´ wylotowà w ciàgu ulicy S∏owackiego,
na obszarze projektowanej rozbudowy lotniska,
55)) systemów odwodnienia terenu i odprowadzenia wód
opadowych w zlewniach przeci´tych granicami admini-
stracyjnymi gmin,
66)) ograniczeƒ wynikajàcych z funkcjonowania lotniska
(wysokoÊci zabudowy, ucià˝liwoÊci),
77)) rezerwacji w strefie ochronnej uj´cia wody Straszyn
obszaru przewidzianego do zalesienia w celu zabezpie-
czenia uj´cia przed sp∏ywem zanieczyszczeƒ obszaro-
wych (pas terenu o szerokoÊci 500 m po obu stronach
rzeki Raduni – od wlotu do Zbiornika Straszyƒskiego do
wyjÊcia kana∏u z elektrowni wodnej Bielkowo),
88)) wykszta∏conego przestrzennie i funkcjonalnie w´z∏a
Szadó∏ki na Obwodnicy Trójmiasta,
99)) przebiegu trasy Obwodnicy Po∏udniowej i jej powià-
zania z Obwodnicà Trójmiasta,
1100)) przebiegu tzw. ulicy Zachodniej, obs∏ugujàcej za-
chodnià cz´Êç dzielnicy Gdaƒsk Po∏udnie, Kowale 
i Borkowo, ∏àczàcej ulic´ Starogardzkà z ulicà Âwi´to-
krzyskà
1111)) ograniczeƒ wynikajàcych z funkcjonowania sk∏ado-
wiska odpadów w Szadó∏kach,
1122)) ograniczenia sp∏ywu wód opadowych ze zlewni Ka-
na∏u Raduni w granicach miasta Pruszcz Gdaƒski

przez realizacj´ lokalnych zbiorników retencyjnych (do-
tyczy m.in. zabudowy w rejonie ul. Raciborskiego na
styku z jednostkà urbanistycznà Âw. Wojciech),
1133)) sporzàdzenia koncepcji systemu transportowego
aglomeracji gdaƒskiej poprzedzonej kompleksowymi
badaniami ruchu,
1144)) dzia∏aƒ prowadzàcych do odzyskania i utrzymania
w jeziorach Osowskim i Wysockim jakoÊci wód przydat-
nych do kàpieli,
1155)) przebiegu projektowanej linii energetycznej 400 kV
B∏onia-˚arnowiec wzd∏u˝ projektowanej Obwodnicy
Po∏udniowej oraz fragmentu linii 110 kV Maçkowy-B∏o-
nia,
1166)) przebiegu projektowanego gazociàgu Êredniego
ciÊnienia z Bàkowa,
1177)) powiàzania projektowanej ulicy zbiorczej w rejonie
Âw. Wojciecha z uk∏adem drogowym gminy Pruszcz,
1188)) korekta granic miast Gdaƒska i Gdyni w rejonie w´-
z∏a Wysoka,
1199)) korekta granic miast Gdaƒska i Sopotu w rejonie
planowanej inwestycji pod nazwà „Wielofunkcyjna Hala
Sportowo-Widowiskowa“ na granicy Gdaƒska i Sopotu.

WWnniioosskkii kkiieerroowwaannee ddoo ssaammoorrzzààdduu wwoojjeewwóóddzzttwwaa 
oo uuwwzzggll´́ddnniieenniiee ww ppoolliittyyccee pprrzzeessttrrzzeennnneejj wwoojjeewwóóddzzttwwaa
ppoommoorrsskkiieeggoo::

11)) potencjalnej roli i znaczenia Pomorskiego Centrum
Rolno-Spo˝ywczego w Barniewicach,
22)) lokalizacji oÊrodków w regionalnym systemie ratow-
nictwa medycznego, m.in. w Matarni,
33)) przebiegu trasy Obwodnicy Po∏udniowej w ciàgu dro-
gi krajowej S 7 i jej powiàzania z Obwodnicà Trójmiasta
i autostradà A 1,
44)) przebiegu Trasy L´borskiej w ciàgu drogi krajowej 
S 6, 
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55)) ograniczenia spontanicznych procesów urbanizacji
na obszarach na zachód i po∏udnie od Gdaƒska 
i kszta∏towania struktur osiedleƒczych zgodnie z zasa-
dami zrównowa˝onego rozwoju, 
66)) sporzàdzenia koncepcji systemu transportowego
aglomeracji gdaƒskiej poprzedzonej kompleksowymi
badaniami ruchu.

WWnniioosskkii kkiieerroowwaannee ddoo aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzzààddoowweejj::

11)) wyznaczenie obszaru ograniczonego u˝ytkowania
wokó∏ lotniska,

22)) wyznaczenie obszaru ograniczonego u˝ytkowania
wokó∏ sk∏adowiska odpadów Szadó∏ki,
33)) uwzgl´dnienie w polityce administracji rzàdowej
przebiegu trasy Obwodnicy Po∏udniowej w ciàgu drogi
krajowej S 7 i jej powiàzania z Obwodnicà Trójmiasta 
i autostradà A 1,
44)) uwzgl´dnienie w polityce administracji rzàdowej wy-
kszta∏conego przestrzennie i funkcjonalnie w´z∏a Sza-
dó∏ki na Obwodnicy Trójmiasta, 
55)) uwzgl´dnienie w polityce administracji rzàdowej
przebiegu Trasy L´borskiej w ciàgu drogi krajowej 
S 6.

III Wnioski kierowane do gmin oÊciennych, samorzàdu i administracji 
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IV. MO˚LIWOÂCI INWESTYCYJNE MIASTA
(Opracowanie nie jest ustaleniem Studium)

ÂródmieÊcie

Nazwa Lokalizacja Powierz-
chnia

Propozycje 
programowe

Uwarunkowania lokalizacyjne

1. Nowe Miasto Pó∏nocna cz´Êç
ÂródmieÊcia
(Nowe Miasto,
tereny postocz-
niowe) 

ok. 
100 ha

Administracja pu-
bliczna, centra
biznesu, banki,
centra us∏ugowo-
-handlowe, hote-
le, marina, zabu-
dowa mieszkanio-
wa 

Najwi´ksza rezerwa inwestycyjna ÂródmieÊcia. Bezpo-
Êrednie sàsiedztwo akwenów portowych oraz terenów 
i miejsc o znaczeniu symbolicznym – placu SolidarnoÊci 
i pomnika Poleg∏ych Stoczniowców. Teren cz´Êciowo 
zabudowany.
Teren cz´Êciowo uzbrojony. 
Dost´pnoÊç komunikacyjna: uruchomienie terenów wy-
maga budowy ul. Nowej Wa∏owej, sàsiedztwo przystanku
SKM. 
Grunty prywatne w wi´kszoÊci w prawnej dyspozycji 
„Synergii 99“, znikomy procent gruntów gminnych.

2. Centrum 
administracyjno-
-us∏ugowe
„Targ Sienny“ 

Targ Sienny, 
Targ Rakowy  

ok. 
5 ha

Centrum handlo-
wo-us∏ugowe, 
administracja 
i przystanek prze-
siadkowy

Centralne i presti˝owe po∏o˝enie w obr´bie struktur Êród-
miejskich, sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej za-
budowy Êródmiejskiej, instytucji ˝ycia publicznego (urz´-
du wojewódzkiego, marsza∏kowskiego, miejskiego 
i sàdu). Poszerzenie mo˝liwoÊci inwestycyjnych przez
przykrycie wykopu kolejowego.
Teren uzbrojony. 
Bardzo dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, sàsiedztwo
przystanku integracyjnego.
Grunty gminne i kolejowe. 

3. Centrum mu-
zyczno-wysta-
wiennicze
„Polski Hak“

Wyspa O∏o-
wianka, Polski
Hak, Angielska
Grobla
(by∏e zak∏ady
mi´sne)

ok. 
20 ha

Gdaƒskie Cen-
trum Muzyczno
Kongresowe, te-
reny wystawienni-
czo-targowe, 
filharmonia, 
centrum kongre-
sowe, us∏ugi

Sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej zabudowy
Êródmiejskiej, nadwodne walory krajobrazowe, bezpo-
Êrednie sàsiedztwo realizowanej Filharmonii Ba∏tyckiej.
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna. 
Grunty w wi´kszoÊci prywatne i Skarbu Paƒstwa.

4. Marina 
„Na St´pce“

Wyspa Spich-
rzów – cz´Êç
pó∏nocna, Kana∏
na St´pce

ok. 
3 ha

Przystaƒ ˝eglar-
ska z zespo∏em
us∏ug obs∏ugi 
turystyki

Element frontu wodnego, po∏o˝enie na szlaku wodnym
Mot∏awy, nadwodne walory krajobrazowe. 
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej. 
Teren uzbrojony.  
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna. 
Grunty  Skarbu Paƒstwa i gminne.
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Nazwa Lokalizacja Powierz-
chnia

Propozycje 
programowe

Uwarunkowania lokalizacyjne

5. II etap  odbu-
dowy G∏ównego
Miasta

G∏ówne Miasto ok. 
3 ha

Obiekty handlo-
wo-us∏ugowe,
przedstawiciel-
stwa firm i banki,
obiekty kultury,
zabudowa miesz-
kaniowa 
o podwy˝szonym
standardzie 

Najbardziej presti˝owy i reprezentacyjny fragment Gdaƒ-
ska. 
Do zabudowy wolne dzia∏ki plombowe,  cz´Êciowe prze-
kszta∏cenia funkcji mieszkaniowej na us∏ugowà.
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej. 
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, bliskoÊç projektowa-
nego przystanku integracyjnego.
Grunty gminne i prywatne.

6. Renowacja
Dolnego Miasta 

Dolne Miasto ok. 
8 ha

Centrum handlo-
wo-us∏ugowe Bla-
szanka, zespó∏
us∏ugowy Zajezd-
nia, tereny rekre-
acyjne nad op∏y-
wem Mot∏awy,
mieszkalnictwo
wielorodzinne

Sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej zabudowy
Êródmiejskiej.
Teren do rehabilitacji.
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Podwale Przed-
miejskie i ul. Toruƒskiej. 
Grunty prywatne i gminne.

7. Centrum han-
dlowo-us∏ugowe
„K∏odno“

Po∏udniowa
cz´Êç Wyspy
Spichrzów 

ok. 
5 ha

Obiekty handlo-
wo-us∏ugowe, 
administracja, 
nauka, kultura

Sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej zabudowy
Êródmiejskiej.
Wi´kszoÊç terenu wolna od zabudowy, istniejàce obiekty
rozrzàdowej  stacji kolejowej do rozbiórki.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna: od ul. Toruƒskiej.
Grunty kolejowe.

8. Zespó∏ us∏u-
gowy „Czerwo-
ny Most“ 

Czerwony Most,
rejon wy∏àczo-
nej z ruchu 
kolejowej stacji
rozrzàdowej
Gdaƒsk-Po∏u-
dnie 

ok. 
30 ha

W´ze∏ integracyj-
ny komunikacji
zbiorowej, us∏ugi
handlu i obs∏ugi
turystów 

Teren wolny od zabudowy, pokryty torowiskami kolejowy-
mi. 
Teren cz´çciowo uzbrojony.
Docelowe zainwestowanie i dobra dost´pnoÊç komunika-
cyjna uwarunkowana po∏àczeniem z ul. Sandomierskà,
sàsiedztwo projektowanego w´z∏a integracyjnego.
Grunty kolejowe. 

9. Zespó∏ 
rekreacyjny
„Grodzisko“

Przy
ul. Powstaƒców
Warszawskich i
ul. Dàbrowskie-
go (dawne Forty
Napoleoƒskie) 

ok.
17,5 ha

Tereny parkowe
przy ul. Dàbrow-
skiego, funkcje
turystyki, kultury 
i rozrywki, handlu,
adaptacja obiek-
tów dawnych for-
tyfikacji

Sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej zabudowy
Êródmiejskiej, mo˝liwoÊç wzbogacenia programu us∏ugo-
wego historycznych struktur ÂródmieÊcia. Lokalizacja
obiektów handlu przy ul. 3 Maja. 
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej 
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, bliskoÊç w´z∏a inte-
gracyjnego.
Grunty gminne.

10. Nowa Droga
Królewska

Przed∏u˝enie
Drogi Królew-
skiej w kierunku
wschodnim -
pierzeje ulic
Stàgiewnej
i D∏ugie Ogrody 

ok. 
2 ha

Us∏ugi administra-
cji, handlu, banki,
przedstawiciel-
stwa firm i organi-
zacji zagranicz-
nych, hotele 

Walory krajobrazowe, przedpole nowo˝ytnych fortyfikacji
miejskich. 
Teren uzbrojony, zainwestowanie terenów przy ul. D∏ugie
Ogrody wymaga prze∏o˝enia magistralnego kolektora ka-
nalizacyjnego.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna. 
Grunty gminne i prywatne.

11.Centrum
sportowo-
-rekreacyjne
„Olszynka“

Tereny Olszynki 
i op∏ywu Mot∏a-
wy

ok. 
6 ha

Stadion sportowy,
baza sportów
wodnych, park
rozrywki

Sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej zabudowy
Êródmiejskiej, sàsiedztwo Op∏ywu Mot∏awy, 
Teren nie zabudowany, z∏e warunki geotechniczne. 
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dost´pnoÊç komunikacyjna z projektowanej ul. Nowa
Sandomierska. 
Grunty prywatne
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Nazwa Lokalizacja Powierz-
chnia

Propozycje 
programowe

Uwarunkowania lokalizacyjne

12. Wyspa Spi-
chrzów Po∏u-
dnie

Teren wyspy na
po∏udnie od
ul. Podwale
Przedmiejskie
do ul. Toruƒ-
skiej

ok. 
8 ha

Centrum handlo-
wo-us∏ugowe, 
administracja,
banki, przedsta-
wicielstwa firm 

Sàsiedztwo historycznej, reprezentacyjnej zabudowy
Êródmiejskiej.
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Teren uzbrojony.
Grunty Skarbu Paƒstwa, gminne i prywatne.

1. Centrum 
„Zawisza“

By∏e koszary
wojskowe we
Wrzeszczu, 
u zbiegu ulic
Grunwaldzkiej
i S∏owackiego 

ok. 
26 ha

Centrum us∏ugo-
wo-administracyj-
ne i biznesowe,
hotele, towarzy-
szàca funkcja
mieszkaniowa 
o wysokim stan-
dardzie

Po∏o˝enie w centralnym paÊmie us∏ugowym. 
Cz´Êç istniejàcej zabudowy o wartoÊciach kulturowych 
do zachowania i adaptacji.
Teren uzbrojony. 
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Teren w prawnej dyspozycji Agencji Mienia 
Wojskowego, w cz´Êci nadal jednostka  wojskowa.

2. Centrum 
wolnego czasu 
„Br´towo“

Br´towo
ul. S∏owackiego 
i ul. Potokowa, 

ok. 
20 ha
(bez
zieleni
chro-
nionej)

Park wodny, pla-
netarium ekspery-
mentatorium,
centrum rekreacji
i rozrywki

Tereny w sàsiedztwie atrakcyjnych obszarów przyrodni-
czych i krajobrazowych, w tym Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego.
Teren cz´Êciowo uzbrojony, odprowadzenie Êcieków wy-
maga budowy nowego kolektora sanitarnego
w ul. S∏owackiego.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, dobry dojazd 
do Obwodnicy Trójmiasta i portu lotniczego.
Grunty gminne,  Skarbu Paƒstwa i prywatne. 

Br´towo, obec-
ny magazyn
amunicji 

ok. 
30 ha

Centrum sportu
i rekreacji, 
w cz´Êci zabudo-
wa mieszkaniowa 
o niskiej inten-
sywnoÊci

Tereny w sàsiedztwie atrakcyjnych obszarów przyrodni-
czych i krajobrazowych, w tym Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Ograniczona dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty w prawnej dyspozycji MON.

3. Centrum han-
dlowo-us∏ugowe
„Przy parku 
Jana Paw∏a II“

aleja
Jana Paw∏a II 
na wysokoÊci
parku

6,7 ha Biurowce, obiekty
handlowo-us∏ugo-
we, obiekty kultu-
ry i zabudowa
mieszkaniowa 
o wysokim stan-
dardzie 

Fragment nowej pierzei al. Jana Paw∏a II 
z zachowaniem wglàdu do parku, bezpoÊrednie sàsiedz-
two du˝ych zespo∏ów zabudowy mieszkaniowej Zaspy 
i Przymorza, bliskoÊç promenady nadmorskiej.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty gminne.

4. Centrum
us∏ugowo-
-handlowe 
„Zaspa M∏yniec“

Pas startowy na
Zaspie mi´dzy
al. Rzeczypo-
spolitej i kolejà 

9,3 ha Handel i us∏ugi,
gastronomia

Teren po∏o˝ony w centralnym paÊmie us∏ugowym, 
w sàsiedztwie zespo∏ów zabudowy mieszkaniowej Zaspy.
Teren uzbrojony
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, sàsiedztwo przystanku
SKM.
Grunty prywatne.

5. Centrum han-
dlowo-us∏ugowe
„Galeria 
Centrum“

Teren
w bezpoÊred-

nim sàsiedztwie
„Galerii Cen-
trum“ w rejonie
ul. Grunwaldz-
kiej i ul. Klono-
wej

ok. 
1 ha

Obiekty handlo-
we, rozbudowa
istniejàcego do-
mu towarowego,
parking podziem-
ny 

Teren po∏o˝ony w centralnym paÊmie us∏ugowym, 
wymaga przeprowadzenia zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Teren uzbrojony. 
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, bliskoÊç przystanku
integracyjnego.
Grunty gminne.

Wrzeszcz
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Nazwa Lokalizacja Powierz-
chnia

Propozycje 
programowe

Uwarunkowania lokalizacyjne

6. Centrum han-
dlowo-us∏ugowe
„Wyspa 
Piecewska“

Piecki Migowo
rejon ulic Rako-
czego
i Piecewskiej

ok. 
1 ha

Handlowo-us∏u-
gowy oÊrodek
dzielnicowy

Po∏o˝enie w centrum Piecek Migowa. 
Strefa ochrony konserwatorskiej, ochrona istniejàcego
drzewostanu. 
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty prywatne.

7. Park nauko-
wo-technolo-
giczny

Rejon Akademii
Medycznej 
i Politechniki
Gdaƒskiej 
(ul. Traugutta,
Sobieskiego,
D´bowa)
i Diabe∏kowo

∏àcznie
ok. 
30 ha 

Siedziby firm sek-
tora biotechnolo-
gii i high-tech., la-
boratoria, placów-
ki naukowo-bada-
wcze, obs∏uga
biznesu (doradz-
two, finanse, pro-
gramy europejs-
-kie), hotel, inku-
bator ma∏ej 
i Êredniej przed-
si´biorczoÊci

Tereny w bezpoÊrednim sàsiedztwie najwi´kszych gdaƒ-
skich wy˝szych uczelni, sàsiedztwo atrakcyjnych terenów
zielonych. 
Teren w niewielkiej cz´Êci zabudowany, o bogatej 
rzeêbie.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Sobieskiego 
i  ul. Traugutta, w przysz∏oÊci od Nowej Politechnicznej.
Grunty gminne i  wy˝szych uczelni (PG i AMG).

8. Tereny us∏u-
gowo-mieszka-
niowe 

Rejon ul. Halle-
ra i Gdaƒskiej 

ok. 
43 ha

Stacje obs∏ugi sa-
mochodów, salo-
ny samochodo-
we, hurtownie,
zabudowa miesz-
kaniowa o niskiej
intensywnoÊci,
park

Teren dost´pny po likwidacji oczyszczalni Êcieków „Za-
spa“, ogrody dzia∏kowe do likwidacji, istniejàce zainwe-
stowanie do rozbiórki lub cz´Êciowego wykorzystania.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty gminne.

1. Nadmorski
park sportu i
rozrywki 

Pas Nadmorski
cz´Êç zachod-
nia, mi´dzy
ul. Piastowskà
i ul. Hallera

ok. 
24 ha 

Park wodny przy 
ul. Hallera, obiek-
ty  obs∏ugi tury-
stów, urzàdzenia
sportu i rekreacji,
hotele, pensjona-
ty, parkingi ogól-
nodost´pne

BliskoÊç pla˝y i promenady nadmorskiej. Tereny wolne
od zabudowy, wymagajàce regulacji stosunków wodnych.
Strefa zewn´trzna ochrony poÊredniej  uj´ç wody 
„Czarny Dwór“ i „Zaspa“.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Hallera 
i ul. Piastowskej. 
Grunty gminne.

2.Centrum biz-
nesowe
i rekreacyjne 
„Olivia“

Teren w sà-
siedztwie Hali
Olivii przy al.
Grunwaldzkiej

ok. 
4 ha

Us∏ugi sportu, re-
kreacji i admini-
stracji

Teren po∏o˝ony w centralnym paÊmie us∏ugowym. 
BezpoÊrednie sàsiedztwo hali widowiskowo-sportowej
„Olivia“. Teren wolny od zabudowy.
Teren uzbrojony .
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna, bliskoÊç przystanku
SKM.
Grunty gminne.

3. Zespó∏ us∏u-
gowo-handlowy
Starej Oliwy  

Teren p´tli
tramwajowej 
w Oliwie i rejon 
ul. Ceynowy,
Poczty Polskiej 
po drugiej stro-
nie al. Grun-
waldzkiej

ok. 
1,5 ha

Us∏ugi handlu,
gastronomii, ob-
s∏ugi turystów, to-
warzyszàca funk-
cja mieszkaniowa

Teren po∏o˝ony w centralnym paÊmie us∏ugowym, 
sàsiedztwo zespo∏u cysterskiego.
Strefa Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej.  
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoçç komunikacyjna, bliskoÊç przystanku
integracyjnego.
Grunty gminne i prywatne.

Oliwa
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Po∏udnie

Nazwa Lokalizacja Powierz-
chnia

Propozycje 
programowe

Uwarunkowania lokalizacyjne

1. OÊrodek
dzielnicowy
„Gdaƒsk 
Po∏udnie“

Jasieƒ-Zabornia 13 ha Centrum handlo-
wo-us∏ugowe, ga-
stronomia,  us∏ugi
rekreacji i kultury

Ogniwo zachodniego pasma handlowo-us∏ugowego, te-
ren wolny od zabudowy.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od realizowanej trasy
WZ. 
Grunty prywatne

2. Wspomagajà-
cy oÊrodek
„Gdaƒsk 
Po∏udnie“

¸ostowice, 
rejon ul. Âwi´to-
krzyskiej

13 ha Wielofunkcyjne
centrum handlo-
wo-us∏ugowe

Teren wolny od zabudowy.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Niepo∏omickiej.
Grunty w wi´kszoÊci prywatne.

3. Tereny pro-
dukcyjno-us∏u-
gowe „Szadó∏ki“

Rejon wysypi-
ska odpadów
komunalnych
„Szadó∏ki“

74 ha Tereny produkcyj-
no-us∏ugowe, pro-
dukcja, bazy sk∏a-
dy, hipermarket

Ogniwo zachodniego pasma handlowo-us∏ugowego. 
Obszar wolny od zabudowy.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od Obwodnicy Trójmia-
sta przez w´ze∏ Szadó∏ki oraz z dzielnicy Po∏udnie i gmi-
ny Kolbudy.
Grunty prywatne.

4. Tereny roz-
wojowe funkcji
mieszkaniowej
„Warszawska“

Teren na po∏u-
dnie od ul. War-
szawskiej

ok.
19,5 ha

Zabudowa miesz-
kaniowa o niskiej
i wysokiej  inten-
sywnoÊci

Teren wolny od zabudowy.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Warszawskiej. 
Grunty gminne.

5. Centrum
sportu i rekre-
acji „Po∏udnie“

Âwi´ty Woj-
ciech, rejon
ul. Borkowskiej

ok. 
80 ha

Hipodrom, stadni-
na koni, park 
rozrywki, boiska
do gier tereno-
wych, 
zespó∏ us∏ug

Teren wolny od zabudowy, istniejàce linie wysokiego na-
pi´cia.
Teren nie uzbrojony.
Ograniczona dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Staro-
gardzkiej
Grunty prywatne i gminne.

1. Pola golfowe Klukowo-R´bie-
chowo, rejon ul.
Spadochronia-
rzy

ok. 
200 ha

Sport i rekreacja,
zespó∏ us∏ug 
towarzyszàcych,
hotele, gastrono-
mia.

Teren o zró˝nicowanej rzeêbie, s∏abo zadrzewiony, u˝yt-
kowany obecnie rolniczo, kilka siedlisk rolniczych.
Teren cz´Êciowo uzbrojony, istniejàcy wodociàg i napo-
wietrzna linia elektroenergetyczna.
Ograniczona dost´pnoÊç komunikacyjna, bliskoÊç lotni-
ska i Obwodnicy Trójmiasta. 
Grunty prywatne.

2.Kompleks
sk∏adowo-
-produkcyjny
„Barniewice“

Barniewice ok. 
70 ha

Produkcja 
nieucià˝liwa, 
bazy, sk∏ady, 
obs∏uga 
techniczna miasta

Tereny w wi´kszoÊci wolne od zabudowy, u˝ytkowane
rolniczo, pojedyncze siedliska rolnicze.
Teren cz´Êciowo uzbrojony, brak kanalizacji sanitarnej.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna po realizacji docelowe-
go uk∏adu komunikacji drogowej (projektowana droga
Êrednicowa).
Grunty prywatne i gminne.

3.  Park 
przemys∏owy  
„Kokoszki“

Kokoszki Prze-
mys∏owe,
Kokoszki Za-
chodnie,
ul. Nowatorów

207 ha    Strefa produkcyj-
no-sk∏adowa

Po∏o˝enie w rozwojowej dzielnicy przemys∏owej, opraco-
wana zosta∏a strategia rozwoju Kokoszek Przemys∏owych. 
Teren cz´Êciowo uzbrojony. 
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna cz´Êci terenów
z ul. Budowlanych i ul. Nowatorów. Uruchomienie pozo-
sta∏ych terenów po realizacji projektowanych  dróg we-
wn´trznych. 
Grunty prywatne, ok. 34 ha gruntów gminnych – g∏ównie
w Kokoszkach Zachodnich.

Zachód
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chnia
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4. Gdaƒska
„Dolina 
Krzemowa“ 

Klukowo-R´bie-
chowo, sàsiedz-
two lotniska

ok.
20 ha

Produkcja o wy-
sokiej technologii,
przedstawiciel-
stwa firm high-
-tech.

W bezpoÊrednim sàsiedztwie funkcjonujà firmy 
o wysokiej technologii, teren obecnie u˝ytkowany rolni-
czo, pojedyncze siedliska rolnicze.  
Teren cz´Êciowo uzbrojony.   
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna z ul. S∏owackiego, 
bliskoÊç lotniska i Obwodnicy Trójmiasta.                           
Grunty prywatne.

5. Osiedle
mieszkaniowe
„Kokoszki 
Zachodnie“ 

Kokoszki 
Zachodnie

ok.
60 ha

Zabudowa miesz-
kaniowa o niskiej
intensywnoÊci
w cz´Êci wolno-
stojàca o podwy˝-
szonym standar-
dzie, du˝e dzia∏ki

Najwy˝szy w mieÊcie wskaênik terenów gminnych prze-
znaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, sàsiedztwo
dobrze zachowanego parku dworskiego. Obszar u˝ytko-
wany rolniczo.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Kartuskiej, ko-
niecznoÊç realizacji uk∏adu dróg wewn´trznych.
Grunty prywatne – 35 ha, pozosta∏e grunty gminne.

6. Osiedle
mieszkaniowe
„Sm´gorzyno“

Sm´gorzyno ok. 
40 ha

Zabudowa o ni-
skiej intensyw-
noÊci
o wysokim stan-
dardzie, du˝e
dzia∏ki

Teren o urozmaiconej rzeêbie, wolny od zabudowy, u˝yt-
kowany rolniczo, walory krajobrazowe. 
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul.Kartuskej, 
koniecznoÊç realizacji uk∏adu dróg wewn´trznych
Grunty gminne i prywatne.

7. Centrum kon-
ferencyjno-tar-
gowe „Matarnia“ 

Matarnia ok. 
112 ha

Targi mi´dzyna-
rodowe, us∏ugi
administracji,
us∏ugi rekreacji 
i turystyki, hotele

Teren wolny od zabudowy, po∏o˝ony przy Obwodnicy
Trójmiasta, u˝ytkowany rolniczo, ogrody dzia∏kowe.
Teren cz´Êciowo uzbrojony
Dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Budowlanych, 
bliskoÊç lotniska i Obwodnicy Trójmiasta.
Grunty Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,  mia-
sta Sopot, prywatne.

1. Terminal 
kontenerowy

Port Pó∏nocny ok. 
100 ha

Specjalistyczna
baza prze∏adun-
kowa, sk∏ady, 
alternatywnie: 
baza promowa 
i ro-ro

Teren wolny od zabudowy, realizacja terminalu wymaga
zarefulowania terenów wodnych Zatoki. KoniecznoÊç 
likwidacji fragmentu lasu dla realizacji infrastruktury 
technicznej.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna po realizacji planowa-
nego uk∏adu drogowo-kolejowego. 
Grunty w granicach portu,w dyspozycji Zarzàdu Portu.

2. Dworzec dla
statków wy-
cieczkowych
„Westerplatte“ 

Nadbrze˝e 
Westerplatte

ok. 
5  ha

Dworzec dla stat-
ków wycieczko-
wych wraz z za-
pleczem tury-
stycznym

Przekszta∏cenie istniejàcego zainwestowania nabrze˝a
towarowego  na funkcj´ obs∏ugi  ruchu turystycznego, sà-
siedztwo pola bitewnego Westerplatte. 
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna. 
Grunty w granicach portu w dyspozycji Zarzàdu Portu.

3. Centrum logi-
styczno-
-dystrybucyjne
wraz z bazà
multimodalnà

Strefa nad-
brze˝na wyspy
Stogi

ok. 
200 ha

Obs∏uga transpor-
tu, sk∏ady, bazy,
produkcja, obs∏u-
ga biznesu

Sàsiedztwo projektowanego terminalu kontenerowego,
by∏e pola irygacyjne i wysypiska odpadów budowlanych 
i przemys∏owych.
Teren cz´Êciowo uzbrojony. 
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna po realizacji planowa-
nego uk∏adu drogowo-kolejowego. 
Grunty w granicach portu, gminne. 

Port
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4. Terminal 
promowy 
Wis∏oujÊcie

Teren na po∏u-
dnie od Twier-
dzy Wis∏oujÊcie

ok. 
10 ha

Terminal promo-
wy i zespó∏ us∏ug
obs∏ugi turystów

Sàsiedztwo Twierdzy Wis∏oujÊcie, zachowanie historycz-
nych panoram i przedpola, po∏o˝enie przy torze wodnym.
Nieu˝ytki rolne i pozosta∏oÊci po by∏ej zabudowie osiedla
Wis∏oujÊcie.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty Skarbu Paƒstwa.

5. Zespó∏ us∏u-
gowo-produk-
cyjno-sk∏adowy
„Przeróbka“
.

Przeróbka, by∏e
ZNTK

ok. 
35 ha

Us∏ugi, produkcja
nieucià˝liwa, 
bazy, sk∏ady, 
hurtownie, 
inkubator przed-
si´biorczoÊci

Stare hale produkcyjne do zachowania i adaptacji. Re-
kompozycja zespo∏u zabudowy o wartoÊciach kulturo-
wych.
Teren uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Przetocznej,
Siennickiej i ul. Ku UjÊciu. 
Grunty Skarbu Paƒstwa.

6. Centrum
us∏ugowo-sk∏a-
dowe 
„Mia∏ki Szlak“

ul. Mia∏ki Szlak ok. 
4,5 ha

Hipermarket, hur-
townie

BliskoÊç ÊródmieÊcia, istniejàce konstrukcje szkieletowe
do rozbiórki.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Elblàskiej.
Grunty gminne.

7. Przystaƒ ˝e-
glugi pasa˝er-
skiej bia∏ej floty
z nabrze˝em
„Sobieszewo“

Wyspa Sobie-
szewska, bez-
poÊrednie sà-
siedztwo mostu
pontonowego

0,2 ha Przystaƒ z zespo-
∏em us∏ug obs∏ugi
turystów

Teren wolny od zabudowy, pozosta∏oÊci drewnianego po-
mostu do rozbiórki.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna z ul. NadwiÊlaƒskiej. 
Grunty gminne.

8. Zespó∏ kura-
cyjny 
„Stogi Pla˝a -
Pusty Staw“

Wyspa Stogi, 
na wschód od
ul. Nowotnej

ok. 
100 ha

Zespó∏ kuracyjny
wraz z kàpieli-
skiem i us∏ugami
gastronomicznymi

Po∏o˝enie w pobli˝u pla˝y i terenów leÊnych, cz´Êç tere-
nu do wylesienia.
Teren cz´Êciowo uzbrojony
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty prywatne i gminne.

9. Przystaƒ ˝e-
glugi pasa˝er-
skiej bia∏ej floty
„Górki Wschod-
nie“

Górki Wschod-
nie

0,25 ha Przystaƒ z zespo-
∏em  obs∏ugi tury-
stów, przystaƒ
promowa

Teren dawnej przystani, obecnie wolny od zabudowy, po-
zosta∏oÊci starego nabrze˝a.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna z ul. NadwiÊlaƒskiej
Grunty w granicach portu, gminne.

10. Kompleks
bazowo-sk∏ado-
wy „B∏onia“

B∏onia Po∏udnie ok. 
68 ha

Bazy, sk∏ady, hur-
townie, obs∏uga
techniczna miasta

Teren u˝ytkowany rolniczo, koniecznoÊç utrzymania sys-
temu odwodnieƒ.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Elblàskiej. 
Przewaga gruntów prywatnych, grunty gminne (ok. 2 ha).

11. Centrum
handlowo-
-us∏ugowe 
„B∏onia“

B∏onia Po∏udnie ok.
12 ha

Hipermarket Teren u˝ytkowany rolniczo, koniecznoÊç utrzymania sys-
temu odwodnieƒ.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna od ul. Elblàskiej 
Grunty prywatne.

12. Kompleks
us∏ugowo- sk∏a-
dowy „Letnica“

Letnica, na po-
∏udnie od 
ul. Uczniowskiej

ok. 
55 ha

Bazy, sk∏ady,
us∏ugi rzemios∏a
ucià˝liwego, pro-
dukcja

Ogródki dzia∏kowe do likwidacji.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty kolejowe.
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13. Stadion
ogólnomiejski
„Letnica“

Letnica, na po-
∏udnie od 
ul. Uczniowskiej

ok. 
25 ha

Us∏ugi sportu,
stadion

Ogródki dzia∏kowe do likwidacji.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoàç komunikacyjna, mo˝liwoÊç 
wykorzystania torowiska zlikwidowanej SKM.
Grunty kolejowe.

14. Kompleks
produkcyjny
„P∏onia“

P∏onia ok. 
80 ha

Produkcja, bazy,
sk∏ady

Zdegradowane tereny rolnicze, sàsiedztwo rafinerii 
i oczyszczalni Êcieków.
Teren cz´Êciowo uzbrojony.
Dobra dost´pnoÊç komunikacyjna.
Grunty prywatne.

* Opracowanie nie jest ustaleniem Studium.
** W tekÊcie zacytowano tylko has∏a z legend rysunków Studium.
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