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lp Ulica

Nr

Obiekt Nr rej. 

zabytków

1 27 Grudnia w pobliżu hali 89A torowisko 
2 27 Grudnia-rejon ul. 27 Grudnia przy budynku 88A  żuraw półbramowy wypadowy, d. nr ewid. 7 1936 (C)

3 27 Grudnia-rejon ul. 27 Grudnia w pobliżu budynku 88A budynek biurowy, magazyn mebli, d. nr ewid. 151A 1936 (9)

4 Doki 1 magazyn główny wydz. A, dz. nr 151/37 obr. 68 1969

5 Doki / Główna w pobliżu pomnika Trzech Krzyży brama wjazdowa nr 2 1699

6 Dokowa -rejon ul.Dokowej nabrzeże dawnego “Dock Bassin" na terenie zespolu budowlanego Stoczni Gdańskiej - nr 
rej.zab.1936

7 Dokowa/ Narzędziowców dawna kuźnia i warsztat ślusarski, d. nr ewid. 36A 1936 (7)

8 Dyrekcyjna przy budynku 365A dawny magazyn torped, późniejsza historyczna sala BHP- miejsce podpisania Porozumienia 
Gdańskiego (Porozumień Sierpniowych)

1699

9 Dyrekcyjna dawna remiza straży pożarnej, d. nr ewid. 150A 1936 (2)

10 Dyrekcyjna/ Kooperantów budynek administracyjny dyrekcji stoczni, d. Stocznia Cesarska, d. nr ewid. 128A 1936 (1)

11 Elektryków hala remontowa 
12 Elektryków hala wydziału elektrycznego W4

13 Elektryków  magazyn główny
14 Elektryków wzdłuż ul. Elektryków fragmenty torowisk
15 Główna portiernia bramy nr 2
16 Główna/ Narzędziowców schron przeciwlotniczy 1936 (21)

17 Kadłubowców w pobliżu hali 89A węzeł torowisk 
18 Kooperantów budynek warsztatów szkolnych - ob. Instytut Sztuki "Wyspa" 
19 Kooperantów na połnoc od bud 145B wartownia
20 Krótka/ Odlewników hala produkcji oprzyrządowania, d. nr ewid. 40A 1936 (4)

21 Malarzy hala blachowni 
22 Malarzy na południe od hali 3B plac brukowany z fragmentami torowisk nr 5, 26 i 27
23 Malarzy żuraw wieżowy estakadowy typ Ż20E
24 Malarzy stacja pomp pochylni B3 
25 Malarzy schrony przeciwlotnicze pod pochylnią B3 
26 Malarzy pochylnia B3/B5 żuraw bramowy wypadowy KONE
27 Malarzy pochylnia B3/B5 żuraw bramowy wypadowy KONE
28 Malarzy pochylnia B1/B3 żuraw bramowy wypadowy KONE
29 Malarzy pochylnia B1/B3 żuraw bramowy wypadowy KONE  

30 Malarzy pochylnia B1/B3 żuraw bramowy wypadowy KONE
31 Malarzy pochylnia B1 żuraw bramowy wypadowy KONE
32 Malarzy pochylnia B1 żuraw bramowy wypadowy KONE
33 Malarzy / Jana z Kolna ozdobna głowica betonowe słupy bramy / furtki
34 Malarzy / Traserów hala montażowa 3B
35 Malarzy / Traserów w hali 3B żuraw na suwnicy
36 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - d. hala produkcyjna (C-19)
37 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - ślusarnia, d. kuźnia (C-14)
38 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - warsztat, d. magazyn (C-21)
39 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - warsztat, d.kotłownia (C-22)
40 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - warsztat, d.maszynownia (C-23)
41 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - budynek biurowy (C-26)
42 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - (C-28)
43 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - warsztat, d.stolarnia (C-32)
44 MARYNARKI POLSKIEJ 177 stocznia północna - warsztat, d.stolarnia (C-33)
45 Monterów nabrzeże Drewnica żuraw bramowy wypadowy
46 Monterów wzdłuż nabrzeża Drewnica fragmenty torowisk i nawierzchni brukowej
47 NA OSTROWIU hala 53C
48 NA OSTROWIU hala warsztatowa 55C
49 NA OSTROWIU budynek biurowy i hala 92C
50 NA OSTROWIU budynek biurowo-warsztatowy 245C
51 NA OSTROWIU hala 91C
52 Narzędziowców torowisko
53 Narzędziowców boczny trakt hali narzędziowni 49A  hala warsztatowa d. nr ewid. 75A 1936 ( 20)

54 Narzędziowców narzędziownia  d. nr ewid. 49A 1936 ( 17)

55 Narzędziowców w hali 34A, tor suwnicy przechodzi ponad 

ulicą Narzędziowców 

estakada suwnicy nr 25

56 Narzędziowców d. skład rur żuraw wieżowy z obrotowym słupem

57 Narzędziowców/ Krótka hala prefabrykacji wyposażenia i ślusarnia, d. nr ewid. 43A 1936 (5)

58 Narzędziowców/ Krótka / Kooperantów pomiędzy halą 47A i bud. 66A w kierunku 

ul. Kooperantów

torowisko położone na obszarze zespołu budowlanego Stoczni Gdańskiej nr rej.zab.1936

59 Narzędziowców/ Wyposażeniowców modelarnia, warsztat i hale produkcyjne, d. nr ewid. 47A 1936 (16)

60 Narzędziowców/ Wyposażeniowców dawna kuźnia, następnie warsztat, d. Stocznia Cesarska, d. nr ewid. 66A 1936 (15)

61 Narzędziowców/ Wyposażeniowców  dawna kotlarnia i warsztat, d. nr ewid. 34A; część - d. Stocznia Cesarska 1936 (13)

62 Narzędziowców/ Wyposażeniowców kotlarnia i produkcyjna hala stoczniowa, d. nr ewid. 35A 1936 (12)

63 Narzędziowców/ Wyposażeniowców/ 

Dokowa

ślusarnia, d. Stocznia Cesarska, d. nr ewid. 42A 1936 (8)

64 Niterów d. hala modelarni Stoczni Schichaua 

(Modelltischlerei)

stolarnia 

65 Niterów / Rurarzy przy budynkach 29B, 27B i 48B fragmenty torowisk i nawierzchni brukowej

66 Odlewników/ Narzędziowców/ Krótka stolarnia i warsztat linowy, następnie formiernia, d. nr ewid. 38A 1936 (3)

67 PLAC SOLIDARNOŚCI/DOKI Plac Sollidarnosci z Pomnikiem Poległych Stoczniowców, murem, brama nr 2 Stoczni i tzw. 
sala BHP

1699

68 POPIEŁUSZKI Jerzego ks. 3 budynek d. garaży elektrowozów/magazyn (86B) przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3 na 
terenie działki nr 112/56 w obrebie ewidencyjnym 068

1967

69 Przy Pirsie Pirs Wyposażeniowy żuraw bramowy wypadowy
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70 Stocznia Gdańska historyczny zespół budowlany Stoczni Gdańskiej od okresu funkcjonowania Stoczni 
Cesarskiej do 1989 r.  w granicach działek 150, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 
151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15 i 151/16 w obr. ew. 068  w Gdańsku wraz z 
budynkami: dyrekcji stoczni (128A), dawnej kuźni (66A), dawnej hartowni (50A), dawnej 
remizy straży pożarnej (150A), dawnej kotlarni i warsztatu (34A), dawnej modelarni, 
warsztatu i hal produkcyjnych (47A),dawnej hali warsztatowej (75A), dawnej narzędziowni 
(49A), dawnej ślusarni (42A), dawnej stolarni i warsztatu linowego – następnie formierni 
(38A), dawnej hali produkcji oprzyrządowania (40A), dawnej kotlarni i hali produkcyjnej 
(35A), dawnej hali silników spalinowych (28A), dawnej hali prefabrykacji wyposażenia i 
ślusarni (43A), dawnej kuźni i warsztatu ślusarskiego (36A), dawnym magazynem mebli – 
budynkiem biurowym (151A), stacją elektryczną A11 (392A), podstacją elektrycznej A1 
(393A), dawną halą prefabrykacji wyposażenia (41A), schronem przeciwlotniczym – wraz z 
gruntem po obrysie murów, basenem dokowym, dwoma pochylniami półdokowymi A1 i A2, 
3 żurawiami (oznaczonymi numerami inwentarzowymi 7, 55 i 61), placem pomiędzy 
budynkami d. dyrekcji stoczni i d. remizy straży pożarnej oraz nazwami ulic:  Kooperantów, 
Wyposażeniowców, Narzędziowców, Odlewników, Krótka, Dokowa i nazwami własnymi: 
Basen Dokowy, Nabrzeże Poremontowe- w granicach zaznaczonych na załączniku. 
graficznym do decyzji

1936

71 Stolarzy część d. hali produkcyjnej i obróbki 

Stoczni Schichaua (Panzerwerkstatt und 

Schlosserei)

hala prefabrykacji 

72 Transportowców warsztat działu R-4 
73 Transportowców część d. hali produkcyjnej i obróbki 

Stoczni Schichaua (Panzerwerkstatt und 

Schlosserei)

hala stolarni 

74 Traserów przybudówka północna hali 4B budynek techniczny i biurowy 

75 Traserów na północ od hali 3B fragment ściany budynku

76 Traserów na południe od hali 4B nawierzchnia brukowa wraz z fragmentami torowisk nr 18, 19 i 20

77 Wyposażeniowców 392A budynek stacji elektrycznej A11, d. nr ewid. 392A 1936 (14)

78 Wyposażeniowców Nabrzeże Poremontowe żuraw bramowy wypadowy, d. nr ewid. 61 1936 (B)

79 Wyposażeniowców Nabrzeże Poremontowe żuraw bramowy wypadowy, d. nr ewid. 55 1936 (A)

80 Wyposażeniowców hartownia, d. nr ewid. 50A 1936 (19)

81 Wyposażeniowców/ Narzędziowców hala silników spalinowych, d. nr ewid. 28A 1936 (18)

82 na drodze pomiędzy bud. 88A i murem 

ogrodzeniowym Stoczni

fragment nawierzchni brukowej


