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Prezydent Miasta Gdańska

Szanowni Państwo,

Gdańsk jako adresat Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego jest 
rzecznikiem zasad demokratycznych, że to społeczności lokalne stanowią 
jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego a także, że nie-
zbywalnym prawem obywateli jest możliwość uczestnictwa w kierowa-
niu sprawami publicznymi. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 roku idea ta wybrzmiała poprzez ustanowienie zasady sub-
sydiarności, którą w skrócie można ująć w słowach „tyle wolności, ile można, 
tyle uspołecznienia, ile jest potrzebne oraz tyle społeczeństwa, ile można, 
tyle państwa ile jest konieczne”.

Administracyjnie, w Gdańsku zostało powołanych 35 jednostek pomocniczych – dzielnic. W każdej 
z nich, wolą mieszkańców, zostały powołane do życia Rady Dzielnic, w których na co dzień pracuje 
na rzecz Naszego Miasta blisko 570 Radnych. To do Radnych w poszczególnych dzielnicach należy 
zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dzielnicy, 
umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych  z interesem 
ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania, organizowanie aktyw-
ności i integracji mieszkańców, a także co kluczowe podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie 
inicjatyw mieszkańców dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia. 

Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć Państwu charakterystykę poszczególnych dzielnic 
Gdańska poprzez ich położenie, uwarunkowania demograficzne, założenia urbanistyczno-architekto-
niczne, dodatkowo obrazuje rozwój każdej z dzielnic na przestrzeni ostatniej dekady pod kątem inwe-
stycji oraz zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego. Publikacja jest także przewodnikiem po 
dzielnicy, który zawiera spis ulic, placówek oświatowych i kulturalnych, ponadto siedzib Rad Dzielnic 
oraz domów/klubów sąsiedzkich. Dodatkowy rozdział został poświęcony historii demokracji lokalnej 
w dzielnicy, w którym została prześwietlona frekwencja, a także ilość osób pragnących skorzystać 
z przyznanego im biernego oraz czynnego prawa wyborczego, począwszy od pierwszych wyborów 
w dzielnicy poprzez kolejne lata i kadencje.

Wyrażam nadzieję, że publikacja przybliży Państwu charakter i różnorodność gdańskich dzielnic, ale 
także zainspiruje do działania na rzecz ich rozwoju.



ŹRÓDŁA:

Internetowa Encyklopedia Gdańska GEDANOPEDIA

Materiały własne Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta 
(Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVI/1670/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy 
Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna-Gdańsk Południe, od rozpoczęcia nowej kadencji 2018–2023 
w Gdańsku będzie funkcjonowała 35 jednostka pomocnicza – Dzielnica Orunia Górna-Gdańsk Południe.
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  ABRAHAMA 
od nr 1 do nr 10 
i od nr 56 do końca

  ALEJA 
GRUNWALDZKA 
od nr 295 do nr 615 
nieparzyste i od 
nr 250 do nr 612 
parzyste

  ASNYKA
  BAŻYŃSKIEGO
  BITWY OLIWSKIEJ
  BOBROWA
  BYTOWSKA
  CEYNOWY
  CYSTERSÓW
  CZYŻEWSKIEGO
  DERDOWSKIEGO
  DICKMANA
  DRZYMAŁY
  FLISACKA
  GDAŃCA
  GÓRSKIEGO
  GROTTGERA
  HOŁDU 

PRUSKIEGO
  HUSA
  JASIA I MAŁGOSI
  JELENIA
  KANAPARIUSZA
  KAPRÓW

  KARPACKA
  KARWIEŃSKA
  KASPROWICZA
  KASZUBSKA
  KOŚCIERSKA
  KRĘCKIEGO
  KUBUSIA 

PUCHATKA
  KWIETNA
  LEŚNA
  LICZMAŃSKIEGO
  MAJKOWSKIEGO
  MILEWSKIEGO
  MIRAUA
  NADWODNA
  NOAKOWSKIEGO
  NOWICKIEGO
  OBROŃCÓW 

WESTERPLATTE
  OPACKA
  OPATA 

RYBIŃSKIEGO
  ORKANA
  PIASTOWSKA      

od nr 1 do nr 18 
numeracja ciągła

  PLAC 
DWORCOWY

  PLAC INWALIDÓW 
WOJENNYCH

  POCZTY 

GDAŃSKIEJ
  PODHALAŃSKA
  POLANKI              

od nr 1 do nr 58 
i od nr 119 do nr 136

  POMORSKA        
od nr 1 do nr 7 
numeracja ciągła

  SARNIA
  SCHOPENHAUERA
  SŁONECZNA
  SOBOLOWA
  SPACEROWA          

od nr 1 do nr 18
  STARY RYNEK 

OLIWSKI
  ŚWIERKOWA
  TATRZAŃSKA
  TETMAJERA
  WĄSOWICZA
  WITA STWOSZA     

od nr 1 do nr 62 A
  WITKIEWICZA
  ZACISZE
  ZAJĘCZA
  ŻEROMSKIEGO
  ŻUBROWA

Spis ulic w dzielnicy
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Rys historyczny

Jednostka pomocnicza Gdańska granicząca od północy z miastem 
Sopotem. Początkowo miejsce przeznaczone przez Sambora I na 
założenie funkcjonującego oficjalnie od roku 1186 klasztoru cyster-
sów. Nazwa symboliczna (oliva – drzewko oliwne), nadana przez za-
konników. W roku 1577 zniszczona podczas napadu wojsk gdańskich 
w okresie wojen miasta z królem polskim Stefanem Batorym. W 1610 
w centrum wsi, naprzeciw bramy klasztornej (Dom Bramny, klasz-
tor cystersów w Oliwie), zbudowano wielką karczmę (Stary Rynek 
Oliwski 7). W XVI i XVII wieku nad Potokiem Oliwskim i dopływami 
powstały co najmniej 23 zakłady przemysłowe, a przy części z nich 
powstały później rezydencje właścicieli. W połowie XVII po zachod-
niej stronie traktu z Oliwy do Strzyży (obecna ul. Polanki) powstało 
7 (8?) dworów. W 1. połowie XVIII wieku prawdopodobnie powsta-
ło tu kilka barokowych dworków, wieś liczyła wówczas około 500 
mieszkańców.

W roku 1807 wieś należała do I Wolnego Miasta Gdańska. W 1882 
roku zbudowano murowaną wieżę widokową na wzgórzu Karlsberg 
(Pachołek) w miejscu dawnego pawilonu widokowego. 
W roku 1900 zamieszkiwało w Oliwę 6,5 tysiąca osób, a w 1907 – po-
nad 9 tysięcy. Od 1 VII 1926 Oliwa została przyłączona do Gdańska. 
Podczas II wojny światowej w latach 1941–1945 przy Siódmym (VII) 
Dworze funkcjonował obóz jeniecki. W 1942 roku naprzeciw głów-
nego wejścia do parku powstała pętla linii tramwajowej Śródmieście 
– Oliwa. W kwietniu 1945 otwarto urząd pocztowy przy ul. Polanki 
130, rozpoczęło działalność gimnazjum i liceum (V Liceum Ogólno-
kształcące) oraz pomaturalne Pedagogium (od 1946 Wyższa Szko-
ła Pedagogiczna). W lipcu 1945 uruchomiono pierwsze powojenne 
kino w Gdańsku: Polonia, następnie Delfin (przy ul. Armii Radzieckiej, 
obecnie ul. Opata Rybińskiego). Przy ul. Obrońców Westerplatte 34 
znalazła siedzibę pierwsza lokalna polska administracja, dążąca do 
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nadania Oliwie statusu odrębnego miasta, a stojący na jej czele Jan 
Wojnarski uważany był za oliwskiego burmistrza.
1 V 1954 utworzono ogród zoologiczny. W latach 1952–1956 w pół-
nocnej części Oliwy powstał zespół obiektów sportowych: w 1957 
otworzono Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego. 
W roku 1972 oddano do użytku Halę Widowiskowo-Sportową „Olivia” 
od 1970 – w południowej części, między ul. Wita Stwosza, ul. Bażyń-
skiego i al. Grunwaldzką znajduje się kampus uniwersytecki, siedziba 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Demografia
Informacje ogólne dotyczące Dzielnicy
Powierzchnia: 18,40 km2

Liczba ludności: 16 255 osób

Oliwa graniczy od wschodu z Przymorzem Małym i Żabianką, od pół-
nocy z Sopotem, od południa z dzielnicami Strzyża, VII Dwór i Brętowo, 
od zachodu z Matarnią i Osową. Jest otoczona od zachodu wzgórzami 
morenowymi porośniętymi Lasami Oliwskimi, tworzącymi Trójmiejski 
Park Krajobrazowy.

Demografia 
Dzielnicę zamieszkuje 16 255 osób. Na przestrzeni ostatnich lat sta-
le spada liczba mieszkańców tej dzielnicy. Oliwa charakteryzuje się 
ujemnym saldem migracji, które w roku 2016 wynosiło -4,2 osób na 
1000 mieszkańców dzielnicy oraz ujemnym przyrostem naturalnym, 
który w 2016 roku wyniósł -9.
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Liczba ludności Dzielnicy Oliwa w latach 2010–2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19 050 18 183 17 886 17 527 17 114 16 643 16 255

Większość mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią 
kobiety – 54,2%, mężczyźni stanowią natomiast 45,8%. Znaczną część 
mieszkańców dzielnicy to osoby starsze. Osoby powyżej 60 roku życia 
stanowią 34,6% mieszkańców dzielnicy.
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0–17 18–59 60–64 pow. 64

Liczba mieszkańców Dzielnicy Oliwa w podziale na grupy wiekowe oraz płeć (2016 rok)

1 018 1 106 4 382 4 128 715 600 2 700 1 606

 kobiety      mężczyźni

Problemy społeczne – wsparcie MOPR
W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Nowy Port skorzystało 315 
osób, co stanowiło 1,9% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wska-
zywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom 
Śródmieścia zaliczyć należy przede wszystkim: długotrwałą lub cięż-
ką chorobę – 63,1%, niepełnosprawność – 47,6%, ubóstwo – 35,1% oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 9,9%

Stopa bezrobocia
Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 3,5%. 

Bezpieczeństwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 339 przestępstw. Wskaź-
nik liczby przestępstw wyniósł 20,9 przestępstw na 1000 mieszkańców.

Mieszkalnictwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy oddano do użytku 1 mieszkanie.

%

ubóstwo 63,1
niepełnosprawność 47,6
długotrwała lub ciężka choroba 35,1
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 9,9
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Uwarunkowania urbanistyczne
Jednostka pomocnicza Oliwa znajduje się w obrębie dzielnicy urba-
nistycznej Oliwa. Jest położona na górnym tarasie. Ponad połowę jej 
obszaru zajmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, położo-
ne w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. Pozostałą część 
zajmują tereny zurbanizowane z zielenią o charakterze rekreacyjnym 
w części zachodniej. Centralną część obszaru zainwestowanego oraz 
pas wzdłuż granicy lasów TPK zajmują zespoły i obiekty zabytkowe 
zarówno o znaczeniu regionalnym, jak i międzynarodowym – Stara 
Oliwa z Zespołem Pocysterskim i Potokiem Oliwskim oraz zespoły 
dawnych dworów przy ul. Polanki. W otoczeniu lasów TPK znajduje 
się Gdański Ogród Zoologiczny – największy i najpiękniej położony 
ogród zoologiczny w Polsce. W pasie wschodnim znajdującym się 
w granicach Centralnego Pasma Usługowego biegnącym wzdłuż 
głównego ciągu transportowego – alei Grunwaldzkiej – koncentruje 
się najwięcej usług o znaczeniu metropolitalnym związanym ze szkol-
nictwem wyższym oraz biznesem, skupiających najwięcej miejsc pra-
cy w Gdańsku. Dominuje tu zabudowa współczesna - np. Hala Oliwia 
(obiekt o wyjątkowych walorach architektonicznych, uznany za do-
bro kultury współczesnej), duże zespoły zabudowy usługowej nale-
żące do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz wysokiej klasy biurowce - Olivia Business Center 
i Alchemia – tworzące nowoczesną przestrzeń miejską.

Kierunki rozwoju
Kontynuowany będzie rozwój funkcji usługowych i usługowo-miesz-
kaniowych. Przewiduje się dogęszczenie istniejącej zabudowy oraz 
przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne uwzględniające ochronę 
dziedzictwa kulturowego w obszarach zabytkowych. Wzdłuż Potoku 
Oliwskiego planowany jest rozwój rekreacji przy zachowaniu zielone-
go charakteru korytarza wzdłuż potoku. W strategicznym dla miasta 

Informacje urbanistyczne
i kierunki rozwoju
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obszarze wzdłuż alei Grunwaldzkiej objętym granicami Centralnego 
Pasma Usługowego oraz strefą śródmiejską dopuszcza się najbardziej 
intensywne formy zabudowy i większą różnorodność funkcjonalną, 
w tym priorytet dla rozwoju atrakcyjnych przestrzeni publicznych 
przyjaznych pieszym i rowerzystom. Kontynuowany będzie tu rozwój 
działalności o charakterze intelektualnym, ekonomicznym i społecz-
nym, zapewniającym nowe miejsca pracy w usługach i szkolnictwie 
wyższym. Uniwersytet Gdański poprzez rozbudowę campusu pozo-
stanie motorem rozwoju dzielnicy opartej na wiedzy a nowoczesne 
kompleksy biurowe (np. Alchemia, Olivia Business Center) ważnym 
dla miasta centrum biznesu. Ogród zoologiczny będzie realizował za-
mierzenia rozwojowe, stając się główną dominantą funkcjonalną na 
granicy TPK. Również na granicy z TPK w ramach strefy buforowej 
przy głównych wejściach do lasu powstaną atrakcyjne przestrzenie 
rekreacyjno-wypoczynkowe, chroniące lasy przed nadmierną turysty-
ką i rekreacją. Realizacja planowanej od lat trasy tzw. Nowej Spacero-
wej z tunelem pod Pachołkiem uwolni zabytkową część Starej Oliwy 
od nadmiernego ruchu samochodowego, dając szansę na przekształ-
cenie ulicy Opata Rybińskiego w atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Środowisko:
•  obszary i obiekty objęte ochroną / rezerwat przyrody Źródliska 

w Dolinie Ewy, fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
obszar Natura 2000 Bunkier w Oliwie będący jednocześnie 
użytkiem ekologicznym pod nazwą Oliwskie Nocki, 
użytek ekologiczny Dolina Czystej Wody, 52 pomniki przyrody

•  tereny wskazane do ochrony / 1 w całości i fragment drugiego 
obszaru cennego przyrodniczo wskazanego do objęcia ochroną 
przyrody w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
2 tereny cenne przyrodniczo wskazane do objęcia ochroną 
w formie użytków ekologicznych, istniejący użytek ekologiczny 
Dolina Czystej Wody wskazany do powiększenia

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego [%]
32,6
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Inwestycje
2010–2011

Droga rowerowa wzdłuż ul. Bażyńskiego od ul. Wita Stwosza 
do ul. Grunwaldzkiej

Droga rowerowa wzdłuż ul. Opata Rybińskiego
od ul. Grunwaldzkiej do ul. Opackiej 
Zadanie znajduje się w Programie Rozwój Komunikacji Rowerowej 
Aglomeracji Trojmiejskiej w latach 2007–2013 (RPO WP 2007–2013)

2013

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie
Państwowych Szkół Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238.
W ramach realizacji wybudowano nowoczesne boisko, o przepusz-
czalnej dla wody nawierzchni oraz wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny 
łączący szkołę z budynkiem warsztatów. Nowo powstałe boisko pełni 

Inżynieria
Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Przez obszar 
biegnie Potok Oliwski wraz ze zlokalizowanymi w jego biegu siedmio-
ma zbiornikami pocysterskimi i dopływami: Potokiem Zajączkowskim 
(z ujęciem wody Dolina Radości), Potokiem Czystej Wody, Potokiem 
Prochowym i Potokiem Rynarzewskim. Odprowadzenie wód opado-
wych systemem grawitacyjnym z lokalnym wspomaganiem mecha-
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funkcję boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa, a także siatkówki. 
Zgodnie z projektem obiekt został oświetlony i ogrodzony.
Termin realizacji: 21.08.2013 r.–16.12.2013 r.
Koszt realizacji robót: 922 098,75 zł brutto.

Budowa 15 węzłów i głównych parkingów rowerowych
zlokalizowanych w pobliżu znaczących miejsc komunikacji
zbiorowej i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z partnerskim 
projektem Gdańska, Sopotu i Gdyni współfinansowanym
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007–2013, w ramach projektu pn.:
„Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej
w latach 2007–2013”.
Głównymi elementami inwestycji są węzły integracyjne, znajdujące 
się w pobliżu dworców kolejowych, przystanków SKM i tramwajo-
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wych oraz pętli autobusowych, trolejbusowych, do których możliwy 
jest sprawny dojazd rowerem. Lokalizacja parkingów w pobliżu przy-
stanków ma na celu zapewnienie mobilności poprzez możliwość swo-
bodnej zmiany środka transportu. Parkingi rowerowe stanowią nato-
miast element uzupełniający system i powstały one w pobliżu miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, miejsc rekreacji i wypoczynku, obiektów 
handlowych, usługowych, sportowych, a także w pobliżu urzędów 
oraz innych instytucji publicznych. Dzięki realizacji inwestycji na te-
renie miasta powstały 442 nowe, bezpieczne miejsca do parkowania. 
Wszystkie węzły i parkingi rowerowe wyposażone zostały w stojaki 
rowerowe (łącznie 221 szt.). W poszczególnych lokalizacjach zamon-
towano nowoczesne wiaty rowerowe typu „koła” i wiaty stylizowane 
(w miejscach objętych ochroną konserwatorską). W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkie wybudowane węzły i parkingi posiadają 
instalację zasilającą oraz monitoring.
Termin realizacji: 18.12.2012 r.–30.09.2013 r.
Koszt realizacji: 2,04 min zł
Dofinansowanie UE: 70% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
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Plac zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„RADOSNA SZKOŁA”: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjal-
nego 17 ul. Wąsowicza 30 – mały plac zabaw.
Koszt realizacji – 151 000 zł

Liceum Ogólnokształcące V przy ul. Liczmańskiego 25
Dzięki realizacji zamówienia, znajdujące się na terenie szkoły dwa bo-
iska pokryte nawierzchnią asfaltową, zyskały bezpieczną, nowoczesną 
nawierzchnię sportową. Powstałe boiska wyposażone zostały w urzą-
dzenia sportowe oraz piłkochwty, a także ogrodzone panelami syste-
mowymi. W ramach realizacji zadania wybudowana została 28 metro-
wa bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą z trawiastym polem rzutów. 
Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. Do-
datkowo wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym 
chodniki, drogę wewnętrzną oraz parkingi.
Czas realizacji: 16.05.2014 r.–14.08.2014 r.
Koszt realizacji: 848 700 zł

Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Architektury
Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku
przy ul. Czyżewskiego 31.
W ramach realizacji zamówienia wymieniona została podłoga sporto-
wa, drzwi oraz stolarka okienna. Pomieszczenie zostało odmalowane, 
zamontowano także nowe  grzejniki i osłony oraz tablice do gry w ko-
szykówkę i siatki piłkochwytu. Modernizacja obejmowała także roboty 
dekarsko-blacharskie i dociepleniowe związane z wymianą pokrycia 
dachowego budynku sali gimnastycznej. 
Czas realizacji: 01.07.2014 r.–9.09.2014 r.
Koszt realizacji: 285 245 zł
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2015

Przebudowa i remont sali gimnastycznej
w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Liczmańskiego Z4/25

O L I WA

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych,
ulica Czyżewskiego
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2016

W roku 2016 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
zakończyła zadanie, którego celem było wyposażenie terenu ogrodu 
botanicznego w elementy małej architektury. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:
Wykonanie i montaż elementów małej architektury w tym:
- drewniany pawilon w stylu japońskim,
- drewniana brama ozdobna,
- kamienna lampa w stylu japońskim.

Realizacja inwestycji prowadzona była w ramach zadania Rewalory-
zacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni 
w mieście.
Wykonawca robót: WT BONSAI Sp. z o.o.
Czas realizacji: 14.05.2016 r.–30.09.2016 r.
Koszt realizacji: 418 tys. zł
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Tunele foliowe w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu
i Handlowo - Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31
Realizacja zadania polegała budowie nowych tuneli foliowych, według 
projektu sporządzonego przez firmę APB s w grudniu 2015 roku. Tunele 
będą pełnić role pomieszczeń warsztatowych, dla zajęć dydaktycznych, 
związanych z hodowlą roślin.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Agro-Sur Sp. z o.o. i wspólnicy sp. kom. Agro-Sur Wojciech Surowiec.
Czas realizacji: 31.05.2016 r.–31.08.2016 r.
Koszt realizacji: 854 tys. zł
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2017

Place zabaw i zielone skwery Oliwy
ul. Kanapariusza
Koszt: 147 600 zł

Place zabaw i zielone skwery Oliwy
ul. Żeromskiego
Koszt: 361 085 zł

BUDOWA I MODERNIZACJI BOISK
SP Nr 23, ul. Opacka 7
Koszt: 528 750 zł
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Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego

2014

Nowy Pachołek 
W ramach projektu poprawiono dostęp do punktu widokowego na 
wzgórzu Pachołek: wykonano nowe betonowe schody z drewnianymi 
poręczami na odcinku od strefy wejściowej od strony ul. Spacerowej 
aż do punktu widokowego na wzgórzu wraz z odwodnieniem po-
wierzchniowym. Zostały również zamontowane elementy małej ar-
chitektury: 6 ławek, stolik do gry w szachy i urządzenie do ćwiczeń 
gimnastycznych.
Koszt realizacji – 514 833 zł
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2015

Nowy Pachołek 2.0
Zakres prac obejmował: zagospodarowanie terenu przy Stawie nr 8 na 
Potoku Oliwskim, w tym: wykonanie ścieżek i chodników dla pieszych, 
miasteczka rowerowego i pola do gry w bule, montaż urządzeń do stre-
et workout, stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci.
Koszt realizacji: 392 698 zł

 
Dom Zarazy, modernizacja i doposażenie
Celem planowanej modernizacji było zabezpieczenie obiektu przed 
dalszą degradacją, poprawa jego stanu technicznego oraz przywrócenie 
wartości użytkowej. 
Zakres prac objętych umową obejmował:
-  zabezpieczenie przyziemia budynku przed wilgocią – wykonanie 

pionowej i poziomej izolacji wodochronnej w murach
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- docieplenie stropu przejazdu
- wykonanie instalacji gazu wraz z montażem skrzynki gazowej
- przyłączenie sieci gazowej 
- montaż kotła gazowego 

W ramach zadania planowane jest jeszcze wyposażenie w sprzęt nagła-
śniający oraz organizacja wystawy zewnętrznej „Dziedzictwo kulturowe 
Oliwy”.
Koszt realizacji – 409 000 zł

2016

Place zabaw i zielone skwery Oliwy 
Zakres prac obejmuje: 
-  rozbudowę placu zabaw, stworzenie  siłowni na świeżym powietrzu 

i zielonego skweru przy ulicy Jana Husa 
- zagospodarowanie zieleni na placu przy ulicy Drzymały

O L I WA
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- budowę placu zabaw na placu przy ulicy Żeromskiego
-  budowę placu zabaw przy ulicy Kanapariusza w bezpośrednim 

sąsiedztwie Parku Oliwskiego
 Koszt realizacji: 317 000 zł
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2017

Zielona Oliwa
Projekt zakłada:
-  rewitalizację Stawu Młyńskiego u podnóża Pachołka m.in. dokończenie 

nasadzeń zieleni, klombów, małej architektury, budowy ścieżki szutro-
wej pomiędzy ul. Spacerową a ul. Tatrzańską;

-  odnowienie chodników, posadowienie fontanny wraz z poidełkami 
wody oraz zabezpieczenie stuletnich kasztanowców przed wysy-
chaniem i obumieraniem na skwerze przy ul. Cystersów pomiędzy 
pocztą, a Domem Zarazy i Katedrą Oliwską 

Koszt projektu – 197 000 zł

 
Stawy Oliwskie i ich piękne otoczenie
Wykonanie wielostrumieniowej fontanny napowietrzającej
na Zbiorniku nr 8 (Potok Oliwski) przy ul. Spacerowej
Koszt projektu – 125 000 zł
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2018

Równe chodniki w Oliwie
Remont chodnika na odcinku od ul. Derdowskiego (okolice sklepu 
Tośka i dalej koło wieżowców) do ul. Wąsowicza
Planowany koszt realizacji – 120 000 zł

 
PARK LINOWY pod Pachołkiem
Projekt zakłada budowę zjazdu tyrolką na placu zabaw oraz dokoń-
czenie modernizacji schodów od ul. Tatrzańskiej, a także uporządko-
wanie terenu, odnowienie małej architektury (fragment ulicy i scho-
dów tuż przy wejściu do lasu).
Planowany koszt realizacji – 260 000 zł

 
Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie
Planowany koszt realizacji – 4 300 zł
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Przedsiębiorczość

Wydział Polityki Gospodarczej, Referat Przedsiębiorczości i Turystyki
lokalizacja instytucji wpsierających rozwój przedsiebiorczości w Gdańsku

REALIZOWANE: 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Bażyńskiego 1a.
Wsparcie w komercjalizacji badań naukowych pracowników uczelni, 
szkolenia dla swoich pracowników naukowych w zakresie sposobu 
komercjalizacji swoich badań naukowych. Ponadto UG oferuje pośred-
nią ścieżkę komrecjalizacji wyników projektu badawczego poprzez 
wykupienie udziałów w przedsiebiorstwie przez uniwersytecką spółkę, 
stworzoną specjalnie do tego celu. 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D.
Usługi doradcze i szkoleniowe. Działalnośc ARP w dużej mierze sku-
piona jest na wdrażaniu funduszu UE (instytucja pośrednicząca, regio-
nalna instytucja finansująca).

Black Pearls VC, Al. Grunwaldzka 472.
Prowadzenie funduszu kapitałowego oraz działalności doradczej.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoci przy AWFiS,
ul. J. Czyżewskiego 29F.
Szkolenia oraz doradztwo dla inkubowanych.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472D. 
Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze.
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Przedszkole nr 12, 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 12B

Przedszkole nr 39, 80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12A

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata,
80-330 Gdańsk, ul. Opacka 7

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi
im. Jana Parandowskiego, 80-318 Gdańsk ul. Wąsowicza 30

Szkoła Podstawowa nr 10, 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
80-322 Gdańsk, ul. Polanki 130

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. 
Władysława Szafera
- Technikum nr 7
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, 80-336 Gdańsk ul. Czyżewskiego 31

Zespół Szkół Specjalnych nr 2
-  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 

im. św.Matki Teresy z Kalkuty
-  Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2 

 im. św.Matki Teresy z Kalkuty, 80-312 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 23

Placówki oświatowe
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Biblioteka Oliwska, ul. Opata Jacka Rybińskiego 9

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
ul. Opata Jacka Rybińskiego 24 

Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
prowadzony przez Wspólnotę Gdańską

Dom Zarazy, Stary Rynek Oliwski 16A
prowadzony przez Stowarzyszenie Stara Oliwa 

Muzeum Narodowe Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów

Muzeum Narodowe Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki

Instytucje kultury

Rada Dzielnicy Oliwa,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, 80-320 Gdańsk

Siedziba rady

Kluby i domy sąsiedzkie
Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury
Fundacja „Wspólnota Gdańska”
Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-001 Gdańsk

Dom Sąsiedzki w Domu Zarazy
Stowarzyszenie „Stara Oliwa”
80-305 Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 15
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Demokracja lokalna
Wybory: 8 maja 2011 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 15.056
Frekwencja: 16,68%
Liczba kandydatów: 32
Liczba radnych: 15
Wybory: 22 marca 2015 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 13.989
Frekwencja: 12,87%
Liczba kandydatów: 19
Liczba radnych: 15

Radni dzielnicy
Franciszek Bąkowski, Łukasz Darski, Julia Lewandowska, Tomasz Leżyński, 
Andrzej Osipów, Zofia Pomirska, Magdalena Sadowska, Ewelina Sobańska, 
Mikołaj Sobczak, Danuta Sośnicka, Stella Strug, Tomasz Strug, Marek 
Szreder, Jolanta Urbaniak - Szwankowska

Okręg wyborczy/radni miejscy
Okręg wyborczy nr 6: Bejm Łukasz, Krupiej Dawid, Perucki Jan,
Stelmasiewicz Andrzej, Ważny Karol

Informacje dotyczące struktury własności gruntów 
oraz pokrycia miasta w poszczególnych dzielnicach Gdańska 
dostępne są w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) 
pod adresem http://mapa.gdansk.gda.pl/ 

Informacje dotyczące funkcjonowania gdańskich Organizacji
Pozarządowych, w tym baza organizacji w poszczególnych
dzielnicach Gdańska dostępne są pod adresem
http://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje



Egzemplarz bezpłatny 

Opracowanie, kontakt: 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku. 
Opracowanie części inwestycyjnej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
inwestycje z Budżetu Obywatelskiego Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57

e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com/zGdanska 


