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Twórcy dokumentu 
 

Niniejszy dokument powstał w trybie uspołecznionym, przy aktywnym udziale szeregu osób 

reprezentujących rozmaite instytucje zainteresowane przyszłością obszaru Młodego Miasta. 

W spotkaniach warsztatowych, w trakcie których wypracowywano poszczególne elementy 

Programu, brali udział m.in. przedstawiciele: 

  

- władz Miasta Gdańska; 

- kluczowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

- Biura Rozwoju Gdańska; 

- Synergii 99 – właściciela terenów postoczniowych; 

- przedstawicieli przyszłych inwestorów; 

- Fundacji „Centrum Solidarności”, przygotowującej realizację projektu Europejskie 

Centrum Solidarności; 

- Instytutu Sztuki „Wyspa”, Ośrodka Teatru „Znak” i innych organizacji skupiających 

środowiska artystyczne; 

- pracowników Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk 

Pięknych; 

- studentów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk 

Pięknych. 

 

Szczególnie aktywna rola w tym procesie przypadła Zespołowi Koordynacyjnemu, 

składającemu się z następujących osób: 

 

- Anety Szyłak – Instytut Sztuki „Wyspa” 

- Grzegorza Klamana – Instytut Sztuki „Wyspa” 

- Janusza Lipińskiego – Synergia 99 sp. z o.o. 

- Wojciecha Helmana – Synergia 99 sp. z o.o. 

- Romana Sebastyańskiego – Synergia 99 sp. z o.o. 

- Łukasza Drobnika – portal mlodemiasto.pl 

- Piotra Lorensa – Politechnika Gdańska 

 

Redakcję całości dokumentu oraz przygotowanie i prowadzenie sesji warsztatowych 

powierzono Piotrowi Lorensowi z Politechniki Gdańskiej. 
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Streszczenie 
 

Program Operacyjny Przekształceń obszaru Młodego Miasta w Gdańsku jest dokumentem 

obrazującym uzgodnione pomiędzy wszystkimi partnerami procesu kierunki przeobrażeń tej 

nowej dzielnicy Śródmieścia Gdańska rozlokowanej na jego północnym obrzeżu i 

obejmującej m.in. tereny wyłączone z produkcji stoczniowej. Jego zapisy obejmują wszystkie 

sfery istotne dla kompleksowej transformacji tego obszaru poprzemysłowego, a więc 

zagadnienia związane z przestrzenią, przemianami społecznymi oraz rozwojem 

ekonomicznym; nie zapomniano także o kwestii zarządzania całym procesem przekształceń. 

Jednocześnie dokument ten powstał w wyniku partnerskiej współpracy około stu osób, 

uczestniczących w serii warsztatów służących wypracowywaniu poszczególnych jego 

elementów. W ich gronie odnaleźć możemy przedstawicieli władz miejskich, właścicieli 

terenu i przyszłych jego inwestorów, środowisk artystycznych już obecnie aktywnie 

pracujących na terenie Młodego Miasta – w tym Instytutu Sztuki „Wyspa” – a także 

przedstawicieli społeczności lokalnej Gdańska. Tym samym dokument ten stanowi dobrą 

bazę dla wszelkich działań poszczególnych aktorów procesu, lokując jednocześnie ich wysiłki 

z jasno zarysowanym celem strategicznym przekształceń oraz wiążąc je z działaniami 

podejmowanymi przez innych partnerów przekształceń. Ma to także duże znaczenie w 

procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację poszczególnych projektów 

zawartych w programie, w tym – z funduszy Unii Europejskiej. 

 

W ramach prac nad Programem przeanalizowano – w odniesieniu do wymienionych już 

powyżej sfer: zarządzania, rozwoju przestrzennego, społecznego i ekonomicznego – 

podstawowe problemy rozwoju Młodego Miasta, cele i zasady jego przekształceń, 

sformułowano także misję dzielnicy. W oparciu o te decyzje zaproponowano realizację 25 

projektów, a dla każdego z nich szczegółowo opisano: znaczenie projektu dla rozwoju 

Młodego Miasta, zakres rzeczowy projektu oraz zakładane wyniki jego realizacji. Określono 

także czynniki mogące wpłynąć na szanse jego realizacji w postaci analizy sił, słabości, szans 

i zagrożeń. Określono także centralny cel każdego z projektów oraz wyspecyfikowano cele 

przekształceń Młodego Miasta, do realizacji których przyczynia się projekt. Całość tego opisu 

podsumowano w postaci tzw. matrycy logicznej projektu, opisującej logikę interwencji w 

odniesieniu do każdego z podejmowanych działań. Tym samym każdy z wyspecyfikowanych 

w programie projektów został opisany w sposób umożliwiający jego szczegółowe 

przygotowanie w przyszłości, a także umiejscowienie w logice procesu przekształceń całego 

Młodego Miasta. Podsumowaniem tych rozważań stało się określenie hierarchizacji 

projektów, w tym – wyboru najbardziej ważnych i pilnych z nich do realizacji w pierwszym 

etapie przekształceń. W dokumencie zawarto także wypracowane w trakcie warsztatów 

sugestie dotyczące systemu wdrażania i nadzoru nad realizacją całości Programu.  

 

Efektem tych prac jest niniejszy dokument, mogący służyć wszystkim partnerom procesu 

przekształceń obszaru Młodego Miasta jako podstawa ich działań w ramach jednej, wspólnie 

wypracowanej strategii. Kształtowanie Młodego Miasta nie jest bowiem jedynie działaniem 

ściśle deweloperskim – aby Młode Miasto w pełni zasłużyło na swoją nazwę, stać się musi 

pełnoprawną dzielnicą Gdańska ze swoją społecznością, infrastrukturą publiczną, 

przestrzeniami publicznymi, wreszcie – z miejscami pracy i wypoczynku. Jedynie podjęcie 

działań we wszystkich wyróżnionych w niniejszym dokumencie sferach przyczynić się może 

do realizacji założonej misji – a więc wykreowania dzielnicy różnorodnej i atrakcyjnej, o 

najwyższej jakości przestrzeni, odzwierciedlającej demokratyczne aspiracje społeczeństwa.  
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Kluczowym elementem dla realizacji założonej misji dzielnicy jest oczywiście zainicjowanie 

kompleksowej realizacji niniejszego programu. Jak się wydaje, nie jest ona możliwa bez 

szczegółowej koordynacji działań podejmowanych w ramach różnych projektów przez 

poszczególnych aktorów procesu przekształceń. Dlatego też, zgodnie z zapisami Programu, 

koniecznym jest jak najpilniejsze stworzenie instytucji koordynującej dalsze działania 

projektowe, a co najważniejsze – realizacyjne. Instytucja ta winna działać w interesie 

wszystkich partnerów zainteresowanych rozwojem Młodego Miasta. Aby jednak możliwym 

stało się powierzenie jej koordynacji całego procesu przekształceń, winna ona mieć charakter 

niezależny – tak jak to ma miejsce w wielu miastach zachodnioeuropejskich podejmujących 

podobne procesy transformacji.  

 

Na ostateczny kształt niniejszego dokumentu złożył się wysiłek całego szeregu osób i 

instytucji, zaangażowanych w proces jego przygotowania. Tym samym stanowi on wyraz ich 

uzgodnionego stanowiska co do kształtu procesu przekształceń Młodego Miasta. Oznacza to, 

że stać się on także może platformą współpracy w procesie realizacji poszczególnych 

zamierzeń, w tym podejmowanych zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny, ale także 

przez środowiska społeczne i artystyczne, od wielu już lat aktywnie uczestniczące w 

kształtowaniu nowego oblicza tej dzielnicy Gdańska. 
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1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie jest końcową wersją dokumentu Programu Operacyjnego 

Przekształceń Obszaru Młodego Miasta w Gdańsku, przygotowywanego w trybie 

uspołecznionym w pierwszej połowie 2006r. przez zespół osób reprezentujących rozmaite 

instytucje, bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane tym zagadnieniem. Jednocześnie nie 

wyczerpuje ono wszelkich zagadnień programowych i projektowych, gdyż wymagają one 

częstokroć dużo bardziej pogłębionych studiów i analiz. Daje ono jednak całościowy obraz 

problemu, przed jakim stają władze miasta oraz inne zainteresowane instytucje przystępując 

do kompleksowych przekształceń obszaru.  

 

O uspołecznionym trybie prac nad Programem zadecydowały instytucje bezpośrednio 

zainteresowane jego przygotowanie, a więc władze miasta oraz właściciele terenów 

postoczniowych. Jednocześnie do współpracy w tym zakresie zaproszono Instytut Sztuki 

„Wyspa” jako prężnie rozwijającą się na terenie Młodego Miasta nową instytucję społeczną. 

Instytutowi powierzono także prowadzenie całości procesu, w tym organizację i 

przeprowadzenie sesji warsztatowych.  

 

W trakcie przygotowań do prac nad niniejszym programem zadecydowano o opracowaniu 

dokumentu dla całego obszaru Młodego Miasta, a więc na północ od obecnej ul. Wałowej i na 

wschód od ul. Jana z Kolna aż do linii brzegowej Martwej Wisły. Konieczność taka wynikała 

m.in. z przyjętego przez Radę Miasta Gdańska Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz 

uzasadniona była jednorodnością procesu przekształceń zachodzących na całym tym terenie. 
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2. Wprowadzenie do problematyki przekształceń obszarów 

zdegradowanych 
 

Wprowadzeniem do prac warsztatowych stało się przyjęcie podstawowych pojęć i definicji 

związanych z przekształceniami obszarów zdegradowanych.  

 

Przyjęto, iż przekształcenia obszarów zdegradowanych – w tym wyłączonych z produkcji 

przemysłowej – wiążą się z podejmowaniem w ich granicach kompleksowych przedsięwzięć 

prowadzących do ich ponownego zagospodarowania na cele miejskie, co wiąże się z kreacją 

nowych miejsc pracy oraz odnową społeczną. Ważnym elementem przekształceń obszarów 

zdegradowanych są działania rewitalizacyjne, prowadzone na terenach o zachowanej 

historycznej strukturze urbanistycznej.  

 

Pojęciem rewitalizacji nazywamy przy tym kompleksowe akcje podejmowane w obszarach 

miast, w szczególności – w dzielnicach starych i na obszarach wybranych, wiążących 

działania remontowe, modernizacyjne i rewaloryzacyjne z działaniem zmierzającym do 

ożywienia społeczno – gospodarczego.  

 

Wśród celów przekształceń zdegradowanych struktur miejskich należy wymienić związane z 

kwestiami przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi. Cele przestrzenne związane są z 

rewitalizacją istniejących zespołów architektonicznych oraz z kreacją nowych struktur 

przestrzennych przywracających ogólnomiejskie znaczenie danemu terenowi, a także wiążące 

się z poprawą jakości oraz budową nowych elementów infrastruktury technicznej. Cele 

społeczne związane są z budową nowej jakości społeczności lokalnej, a także z odwróceniem 

negatywnych tendencji społecznych – w tym zahamowanie rozwoju patologii. Natomiast cele 

ekonomiczne wiążą się z kreacją nowych miejsc pracy oraz przyciągnięciem inwestorów 

zdolnych do zainicjowania procesów ożywienia gospodarczego, w tym rozwoju nowych 

elementów programu miejskiego. Wymienione trzy grupy celów są wzajemnie ze sobą 

związane.  
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3. Syntetyczna charakterystyka Młodego Miasta 
 

Obszar Młodego Miasta położony jest na północnych obrzeżach obecnego śródmieścia 

Gdańska i obejmuje tereny położone pomiędzy ciągami ulic Jana z Kolna i Wałowej a 

korytem Martwej Wisły. Z wyjątkiem niewielkich enklaw zabudowy mieszkaniowej prawie w 

całości składa się on ze zdegradowanych obszarów poportowych i poprzemysłowych, a w 

tym:  

 

- terenów dawnej Fabryki Wagonów, w okresie powojennym zaanektowanych przez 

Stocznię Północną; 

- terenów prywatnej stoczni, założonej w drugiej połowie XIX wieku przez Ferdynanda 

Schichaua, i funkcjonującej do 1945r., a po wojnie włączonej w skład Stoczni Gdańskiej 

im. Lenina; 

- terenów dawnej pruskiej Stoczni Cesarskiej, w okresie po I Wojnie Światowej przejętej 

przez konsorcjum międzynarodowe „The International Shipbuilding and Engineering 

Company”, również po ostatniej wojnie włączonej w skład Stoczni im. Lenina; 

- dawnej Gazowni Miejskiej, zlikwidowanej w połowie lat 90-tych XX wieku; 

- fabryki urządzeń elektrycznych „Elmor”, obecnie przenoszącej swą działalność na inne 

miejsce. 

 

Pamiętać także należy, że Stocznia Gdańska im. Lenina stała się sławna w Polsce i na świecie 

dzięki protestom robotniczym w roku 1970 i 1980, a także – dzięki powstaniu „Solidarności” 

i porozumieniom sierpniowym, podpisanym w historycznej Sali BHP. 

 

Młode Miasto jest więc położone w bezpośredniej bliskości ścisłego centrum Gdańska, w 

odległości dojścia pieszego do dworca Głównego PKP oraz w sąsiedztwie największej 

atrakcji turystycznej Gdańska a także historycznego jego serca – Głównego Miasta. 

Jednocześnie leży ono na naturalnym kierunku rozwojowym obszaru śródmieścia miasta. 

Oznacza to, że (przy uwzględnieniu skali przestrzennej obszaru) jest ono jedynym 

fragmentem śródmieścia – a zapewne i całego Gdańska – zdolnego przyjąć znaczący w 

skali całej kształtującej się metropolii program śródmiejski. Istotne są tu także doskonałe 

powiązania komunikacyjne – zarówno istniejące jak i planowane do realizacji w najbliższych 

latach. 
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Obszar Młodego Miasta jest terenem o dość niezwykłej historii. Sięga ona – w odróżnieniu od 

wielu podobnych obszarów na świecie – do czasów średniowiecza, kiedy to w 1380r. 

Krzyżacy założyli nową dzielnicę miasta pod tą właśnie nazwą. Od tego czasu aż do początku 

XIX wieku teren pozostał niezabudowany, co wynikało m.in. z ograniczeń w zabudowie 

przedpola nowożytnych fortyfikacji Gdańska. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 

momencie, kiedy dostrzeżono walory obszaru jako miejsca potencjalnej lokalizacji nowej 

stoczni marynarki wojennej (zwanej później Stocznią Cesarską). Natomiast likwidacja 

obwałowań miasta pod koniec XIX wieku umożliwiła jego trwałe połączenie z resztą 

historycznego śródmieścia Gdańska. Stan ten utrzymał się aż do końca II wojny światowej, 

kiedy to połączono obie ówczesne stocznie i uformowano znaną w okresie powojennym 

Stocznię Gdańską im. Lenina. Zakład nieustannie się rozrastał, choć możliwości jego 

ekspansji terytorialnej na południe od Martwej Wisły – a więc od strony obszaru śródmieścia 

Gdańska – były znacznie ograniczone. Powstał tu jedynie nowy kompleks pochylni (tzw. 

Wydział K2), próbowano także zagospodarować na cele budowy nowych hal tereny stykowe 

pomiędzy obu dawnymi zakładami – położone bezpośrednio na zapleczu obecnego Placu 

Solidarności. Jednak z różnych względów – w szczególności komunikacyjnych – było to 

rozwiązanie nie do końca przemyślane. Dlatego też rozpoczęto rozbudowę nowoczesnych 

urządzeń na Wyspie Ostrów, które docelowo przejęły dużą część produkcji elementów 

wielkowymiarowych sekcji kadłubów, następnie transportowanych na pochylnie.  

 

Mimo prób wprowadzania nowej organizacji produkcji budowa statków z wykorzystaniem 

ponad 100-letnich urządzeń stawała się coraz mniej opłacalna. Dlatego też stocznia już w 

połowie lat 80-tych zaczęła popadać w trudności finansowe, które ostatecznie doprowadziły 

ówczesne władze państwowe do podjęcia decyzji o jej upadłości. Zapewne decyzja ta 

wynikała także z przesłanek politycznych – o czym świadczyć może późniejsze wycofanie się 

z niej. Nie mniej jednak stanowiła ona pierwszy znak poważnych trudności, przed jakimi 

stanął zakład. Po przełomie 1989r. podejmowano różne próby odzyskania przez Stocznię 

Gdańską jej dawnej świetności, lecz realia ekonomiczne były nieubłagane. Doprowadziły one 

do ostatecznej upadłości zakładu w 1997r. Trwający dwa lata proces upadłości – w trakcie 

którego stocznia wciąż pracowała – przyniósł decyzję pozwalającą na podjęcie procesu 

restrukturyzacji zakładu. Zakładała ona przeniesienie całości produkcji stoczniowej do 

najbardziej nowoczesnej części zakładu – na Wyspę Ostrów – i przeznaczenie pozostałych 

terenów na inne cele. W celu przygotowania i przeprowadzenia procesu restrukturyzacji tych 

terenów powołano specjalną spółkę – Synergię 99 – której jedyną funkcją jest zarządzanie 

terenami wyłączonymi z produkcji stoczniowej i przygotowanie procesu ich rewitalizacji. W 

efekcie w obszarze Młodego Miasta wyróżnić można następujące podobszary o 

zróżnicowanych uwarunkowaniach przekształceń i charakterystyce: 

- zespół Stoczni Cesarskiej – czyli kompleks hal produkcyjnych pochodzących z II połowy 

XIX wieku, stanowiących przed I wojną światową główną część zespołu stoczni 

wojennej; 

- dawny wydział produkcji kadłubów K2 – obejmujący zespół likwidowanych obecnie 

pochylni oraz powiązanych z nimi hal produkcyjnych; 

- kompleks hal przemysłowych od strony ul. Wałowej, obejmujący także bazę PKS-u; 

- niezagospodarowane obecnie tereny dawnych składów drzewnych, w tym zlokalizowaną 

w środku tego obszaru historyczną salę BHP oraz zespół tzw. Drogi do Wolności; 

- Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców; 

- zespół szpitala stoczniowego; 

- zespół hal produkcyjnych Drewnicy – obejmujący pochodzące z różnego okresu (w tym o 

interesującej architekturze klasycyzującego modernizmu) hale produkcyjne; 

- zespół hal produkcyjnych wzdłuż ul. Jana z Kolna; 
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- zespół pochylni i urządzeń produkcyjnych dawnego wydziału K3 – wciąż 

wykorzystywany na cele produkcji stoczniowej; 

- niezagospodarowany teren w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca Stoczni Północnej; 

- stadion Klubu Sportowego „Polonia”; 

- obszar Stoczni Północnej. 

 

 
 

Mimo iż dzieje rozwoju przestrzennego Młodego Miasta sięgają końca XIV wieku, to 

planowanie jego rozwoju urbanistycznego – w nowoczesnym tego słowa znaczeniu – ma swój 

początek w ostatnich latach XIX wieku. Wówczas to władze miejskie podjęły decyzję o 

likwidacji części fortyfikacji ziemnych okalających obszar obecnego Śródmieścia Gdańska. 

Decyzja ta pozwoliła na ekspansję terytorialną dynamicznie się wówczas rozwijających 

funkcji śródmiejskich, a także na ukształtowanie nowych powiązań obszaru z jego 

przedpolem. Szczególne znaczenie miało tu nowe ukształtowanie tzw. zachodniego frontu 

śródmieścia, a także jego północne przedłużenie – czyli obszar obecnego Młodego Miasta. 

Podejmowano wiele prób projektowych, a ostateczna wersja oparta była na wskazówkach 

jednego z najwybitniejszych ówczesnych urbanistów niemieckich – dr J. Stubbena. Projekt 

zakładał ukształtowanie tzw. „ring-strasse”, na wzór podobnych rozwiązań znanych z 

Wiednia czy Kolonii. Niestety, zrealizowany został jedynie w części – część północna (z 

wyjątkiem paru inwestycji w rejonie obecnego Placu Solidarności) pozostała wyłącznie na 

papierze. Również północny fragment owej „ring-strasse” zrealizowany został jedynie w 

szczątkowej formie – obecnej ul. Gazowniczej. Spowodowane to było wielkim 

zapotrzebowaniem na tereny przemysłowe dla rozwijającej się stoczni i gazowni miejskiej. 

Tak więc planowane na północ od Śródmieścia nowoczesne „city” nigdy nie powstało. 

Jedynymi zrealizowanymi obiektami był zespół administracji wojskowej i kwartał 

mieszkaniowy przy ul. Wałowej. Swoistą kontynuacją tego planu stało się zrealizowanie w 

latach 20-tych dwóch znaczących obiektów – wielkiego gmachu Kasy Chorych autorstwa 

Adolfa Bielefelda oraz hali targowej, przeznaczonej m.in. na ekspozycje, wystawy, imprezy 

masowe i in. Zasadnicza zmiana nastąpiła w latach 30-tych, kiedy to na fali rozwoju 

totalitarnych koncepcji wielkiej przebudowy Śródmieścia zadecydowano o odgrodzeniu 

terenów stoczniowych od Starego i Głównego Miasta poprzez budowę nowej arterii 

komunikacyjnej – obwodnicy Śródmieścia – wraz z towarzyszącą jej linią kolejową o 

charakterze tranzytowym. Koncepcje te nigdy nie weszły w fazę realizacji, a jedynym śladem 

materialnym planowania przebudowy terenów stoczniowych jest wielka hala o żelbetowej 

konstrukcji i totalitarnej architekturze, do dziś dominująca w tej części Młodego Miasta.  
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Próbą przełamania tej tradycji stały się tuż powojenne koncepcje rozwoju Śródmieścia 

Gdańska, autorstwa Prof. W. Czernego. Zakładał on wyprowadzenie z rejonu Dworca 

Głównego PKP tzw. „osi na stocznię” – czyli wielkiej alei, łączącej centrum Gdańska ze 

stocznią. Jedynym śladem tej koncepcji jest obecny gmach „Solidarności”, wzniesiony pod 

koniec lat 40-tych w formach modernistycznych, ulokowany przy ul. Wały Piastowskie. 

Pozostałe obiekty nie zostały zrealizowane. Swoistą kontynuację tego założenia stanowi 

natomiast wzniesiony w 1980r. Pomnik Poległych Stoczniowców na obecnym Placu 

Solidarności. Natomiast idea oddzielenia Starego Miasta od terenów stoczni znalazła swoją 

kontynuację w planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Gdańska, opracowanym 

pod koniec lat 60-tych. 

 

Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej ówczesnej Stoczni Gdańskiej jej władze na początku lat 

90-tych zaczęły się zastanawiać nad możliwością przeznaczenia części jej terenów na inne 

cele. Wraz z władzami miasta w 1994r. zleciły zespołowi prof. M. Kochanowskiego z 

Politechniki Gdańskiej opracowanie „Studium Zagospodarowania Północnej Części 

Śródmieścia Gdańska”, obejmującego tereny na północ od ul. Wałowej, od rz. Motławy aż po 

Plac Zebrań Ludowych (a więc znaczną część terenów Stoczni Gdańskiej, Gazowni i fabryki 

„Elmor”). Wszystkie te podmioty były zainteresowane zmianą przeznaczenia swoich terenów. 

Trwające dwa lata prace studialne i projektowe zaowocowały przygotowaniem szeregu 

wariantów rozwiązania m.in. problemu nowej arterii – nazwanej roboczo ul. Nową Wałową. 

Od jej przebiegu i klasy zależało bowiem ukształtowanie nowego zagospodarowania terenów 

Młodego Miasta. Wśród pozostałych decyzji projektowych znalazły się m.in. przedłużenie 

bulwaru nadwodnego od Długiego Pobrzeża aż do rejonu tzw. Stoczni Cesarskiej (reliktów 

założenia stoczniowego z końca XIX wieku), a także wykształcenie dwóch nowych układów 

przestrzeni publicznych łączących centrum miasta z wodą – układu tzw. „Drogi do Wolności” 

oraz przedłużenia ul. Heweliusza. Szczególnie istotna jest tu koncepcja owej „Drogi do 

Wolności” – szerokiego bulwaru o symbolicznym charakterze, stanowiącym jednocześnie 

przestrzeń dokumentującą walkę z komunizmem. „Studium..”, ukończone w 1996r., przez 

parę lat stanowiło bazę dla całego szeregu dyskusji – także o podłożu politycznym – 

dotyczących przyszłości tej części miasta. Równolegle z przygotowywaniem „Studium...” 

toczyły się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu tego obszaru, 

związanego bezpośrednio z rejonem Placu Solidarności. Pracami również zajmował się zespół 

z Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem Prof. M. Kochanowskiego. Z czasem granice planu 

ulegały rozszerzaniu, i obecnie obejmują już cały obszar stoczniowy położony na południe od 
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Martwej Wisły. W roku 2000 prace te zostały formalnie przejęte przez Biuro Rozwoju 

Gdańska. 

 

Po upadłości Stoczni Gdańskiej i przejęciu jej następnie przez Stocznię Gdynia powołano 

spółkę Synergia 99, której zadaniem jest pełnienie roli dewelopera gruntowego – czyli 

rozwijanie projektu Młode Miasto. Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania spółki 

opracowano wstępne studia, ukazujące skalę możliwych inwestycji. Jednakże, celem 

sprawdzenia prawidłowości tych studiów, zaproszono do współpracy ponownie Politechnikę 

Gdańską i znaną firmę urbanistyczną z USA – Sasaki Associates. W sierpniu 2000r. zespół 

urbanistów pod kierunkiem Dennisa Pieprza z Sasaki – przy współpracy specjalistów z PG 

oraz wielu innych specjalistów lokalnych i międzynarodowych – opracował tzw. „Vision 

Master Plan” – czyli koncepcję przestrzenną ukształtowania całego obszaru Młodego Miasta, 

obejmującą także część północną obszaru – zajętą obecnie przez ciągle jeszcze funkcjonujące 

pochylnie stoczniowe. Koncepcja ta zawierała wszystkie wcześniejsze propozycje 

projektowe, a wśród nowych elementów znalazły się m.in. propozycje nietypowego 

ukształtowania placu na zakończeniu ciągu ul. Heweliusza – nad basenem Stoczni Cesarskiej, 

a także – postulat ukształtowania tradycyjnych bloków zabudowy na całym analizowanym 

obszarze. Opracowano także szczegółową propozycję połączenia rejonu Stoczni Cesarskiej z 

częścią Młodego Miasta zajętą ciągle przez pochylnie stoczniowe. Wszystkie te decyzje 

znalazły odzwierciedlenie w kolejnych opracowaniach studialnych i projektowych. 

 

Władze Synergii 99 podjęły wkrótce szereg prac mających na celu bardziej szczegółowe 

przeanalizowanie możliwości rozwoju obszaru Młodego Miasta. W tym celu zorganizowano 

w grudniu 2000r. międzynarodową konferencję „Large-Scale Urban Developments”, konkurs 

studencki, seminarium projektowe z udziałem planistów firmy Sasaki Associates z USA oraz 

warsztaty deweloperskie. Podsumowaniem tych prac stało się opracowanie finalnej wersji 

koncepcji zagospodarowania obszaru Młodego Miasta, a także – przygotowanej na jej 

podstawie – propozycji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Propozycja ta – będąca jednocześnie wnioskiem do planu ze strony właściciela terenu – 

została w 2002r. przesłana do Biura Rozwoju Gdańska, które – jako jednostka gminna 

powołana w celu przygotowywania opracowań planistycznych – od  2000r. przejęło od 

Politechniki Gdańskiej prowadzenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. W 

ciągu paru miesięcy powstała ostateczna koncepcja planu – a właściwie dwóch planów: 

„Nowe Miasto – Plac Solidarności” i „Nowe Miasto – Północ” (niestety, w dokumentach 

planistycznych zniekształcono oryginalną nazwę, tłumacząc niemieckie Jungstatt jako Nowe 

Miasto; na szczęście, błąd ten można łatwo naprawić), które – po wielu problemach natury 

proceduralnej – zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Gdańska w 2004.  

 

 



 13 

4. Struktura pracy nad Programem Operacyjnym 

Przekształceń Młodego Miasta  
 

Według przyjętej metodologii, na prace nad programem złożyły się następujące etapy: 

 

• Etap „0” 

– Przegląd zapisów istniejących dokumentów planistycznych, w tym o charakterze 

strategicznym 

– Określenie specyfiki działań rewitalizacyjnych odnoszących się do obszaru 

poprzemysłowego i nadwodnego jakim jest Młode Miasto 

W jego wyniku zgromadzony został i przedstawiony uczestnikom prac warsztatowych 

podstawowy zasób informacji dotyczących specyfiki obszaru oraz procesu jego przekształceń.  

 

• I warsztat 

– Analiza problemów związanych z rozwojem obszaru 

– Analiza celów rozwoju obszaru 

– Analiza SWOT dla obszaru 

W wyniku tego warsztatu  określone zostały podstawowe problemy rozwojowe obszaru wraz 

z ich hierarchizacją. Na tej podstawie określona została ważność i pilność każdego z celów. 

 

• II warsztat 

– Wstępne określenie planowanych działań 

W wyniku tego etapu prac dla każdego z celów określone zostaną działania niezbędne dla 

jego realizacji. 

 

• III warsztat 

– Ankieta wśród interesariuszy dotycząca najbardziej pożądanych projektów 

– Określenie specyficznych projektów do realizacji 

– Analiza SWOT (sił, słabości, szans i zagrożeń) dla proponowanych projektów 

Warsztat ten pozwolił na dokładne określenie listy projektów do przygotowania. 

 

• IV warsztat 

– Budowa matrycy logicznej dla poszczególnych projektów 

Wyniki tego spotkania posłużyły dokładnemu rozpoznaniu specyfiki poszczególnych 

projektów, co następnie może być wykorzystane dla przygotowania aplikacji o środki unijne. 

 

• V warsztat 

– Określenie eksperckiego i warsztatowego rankingu projektów 

– Budowa wspólnego harmonogramu działania dla wszystkich projektów 

– Określenie systemu monitorowania i wdrażania Programu 

Materiał ten posłużył wskazaniu kolejności realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

• Podsumowanie prac 

– Przedstawienie wyników prac w postaci spójnego dokumentu końcowego 
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5. Synteza zapisów dokumentów strategicznych dotyczących 

przekształceń obszaru Młodego Miasta 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono bardzo skrótowe omówienie podstawowych 

dokumentów strategicznych szczebla krajowego, regionalnego i miejskiego mającego wpływ 

na kształt zapisów składających się na dokument Programu. Siłą rzeczy przegląd ten jest 

wybiórczy i dotyczy jedynie najważniejszych dla podejmowanych procesów przekształceń 

dokumentów. Jednocześnie należy pamiętać iż dokumenty te ulegają ciągłej ewolucji, a 

zmiany do nich wprowadzane dotyczą także nowego okresu programowania środków 

finansowych z funduszy europejskich, jakie będą przyznawane w latach 2007-2013.  

 

5.1. Poziom krajowy 
 

Na poziomie krajowym wyróżnić należy przynajmniej cztery podstawowe dokumenty, będące 

obecnie na ostatecznym etapie opracowania, związane z programowaniem rozwoju Polski w 

okresie 2007-2013, a więc w najbliższym okresie budżetowym Unii Europejskiej. Dokumenty 

te to: 

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (wstępnie zaakceptowana przez Radę Ministrów w 

dniu 27 czerwca 2006r.); 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – Narodowa Strategia 

Spójności (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006r.); 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności 

2007-2013 (projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006r.) 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 

(projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 maja 2006r.). 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, wszystkie istotne dla programowania rozwoju 

dokumenty strategiczne o zasięgu krajowym wciąż znajdują się na etapie prac końcowych. 

Oznacza to że ich końcowa postać może nieco odbiegać od kluczowych ich zapisów 

zaprezentowanych w poniższych podrozdziałach. 

 

5.1.1. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz 

warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Wyznacza więc ona cele oraz identyfikuje 

obszary uznane za najważniejsze z p0unktu widzenia osiągnięcia tych celów, w których 

koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia ona jednocześnie najważniejsze trendy 

rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii 

Lizbońskiej. Tym samym dokument Strategii jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem 

strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych 

strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Jednocześnie Strategia jest podstawową przesłanką dla Narodowej Strategii 

Spójności – Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Tym samym stanowi ona 

podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków rozwojowych, zarówno 

krajowych jak i z Unii Europejskiej. 

 

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 

poszczególnych obywateli i rodzin. Cel ten wskazuje na priorytety działania: 
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1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 

5. Rozwój obszarów wiejskich 

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 

 

W obrębie każdego z w/w priorytetów zidentyfikowano szereg działań zmierzających do ich 

uszczegółowienia i przełożenia na konkretne zadania do ujęcia w kolejnych dokumentach 

strategicznych.  

 

Jak się wydaje, program przekształceń obszaru Młodego Miasta jest spójny z założeniami 

Strategii i jako taki może zostać uznany za wpisujący się w jej logikę. 

 

5.1.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – Narodowa Strategia 

Spójności 

 

Dokument Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia stanowi zgodne z polskimi 

priorytetami i wynikające z przyjętego przez Komisję Europejską dokumentu – Polityki 

spójności wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategicznych Wytycznych 

Wspólnoty 2007-2013 – określenie działań o charakterze rozwojowym, jakie Rząd polski 

zamierza podjąć w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego wzrostu 

gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia.  

 

Za cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia uznano tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten osiągany będzie za pośrednictwem tzw. 

horyzontalnych celów szczegółowych, które określono w sposób następujący: 

 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 

partnerstwa; 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski; 

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej; 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich.  

 

Zakłada się także iż wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach NSRO 

realizować będą jednocześnie wszystkie z w/w celów, choć w różnym zakresie.  

 

Przygotowany Program Operacyjny Przekształceń Obszaru Młodego Miasta wpisuje się w 

nakreślony w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia cel strategiczny oraz zestaw 

horyzontalnych celów szczegółowych. Tym samym można uznać iż przyczynia się on do ich 

realizacji.  
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5.1.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia 

Spójności 2007-2013 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi instrument realizacji priorytetów 

rozwojowych zwartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia przy 

wykorzystaniu środków europejskich – Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Dokument programu Infrastruktura i Środowisko ujmuje 

problematykę infrastruktury rozwoju w sposób integralny, w tym także zagadnienia 

infrastruktury społecznej. Jednocześnie działania zapisane w tym programie są 

komplementarne dla innych programów operacyjnych, stanowiących rozwinięcie 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, tj.: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, 

Rozwój Polski Wschodniej oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

 

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 

regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i 

poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. Zapis ten doprecyzowuje cel horyzontalny wskazany w Narodowej 

Strategii Spójności „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów”.  

 

Jednocześnie – zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy stanu – wzrost atrakcyjności 

Polski i jej regionów ma zostać osiągnięty dzięki inwestycjom w pięciu obszarach mających 

największe znaczenie: sektorach transportu, środowiska, energetyki, kultury i ochrony 

zdrowia, w tym poprzez realizację następujących celów szczegółowych programu: 

 

1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie 

dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 

naturalnego. 

2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 

powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 

transportu drogowego środków transportu. 

3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 

dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 

4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym 

i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej. 

 

W ramach programu realizowanych ma być 15 Priorytetów: 

 

1. Gospodarka wodno – ściekowa; 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

3.  Bezpieczeństwo ekologiczne; 

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska; 

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; 

6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T; 

7. Transport przyjazny środowisku; 

8. Bezpieczeństwo transportu i kolejowe sieci transportowe; 

9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej; 

10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; 
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11. Bezpieczeństwo energetyczne; 

12. Kultura i dziedzictwo kulturowe; 

13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia; 

14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz 

upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej; 

15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach 

uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu 

Spójności. 

 

Wiele ze zidentyfikowanych w ramach niniejszego programu Operacyjnego Przekształceń 

Obszaru Młodego Miasta projektów może starać się o uzyskanie finansowania w ramach w/w 

priorytetów. Tym samym szanse ich szybkiej realizacji mogą znacząco wzrosnąć. 

 

5.1.4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – podobnie jak omówiony w poprzednim podrozdziale 

program Infrastruktura i Środowisko – stanowić będzie podstawę do realizacji szeregu działań 

rozwojowych finansowanych ze źródeł budżetowych i z funduszy Unii Europejskiej w latach 

2007-2013. Jednocześnie w ramach programu Kapitał Ludzki przewidziano wsparcie rozwoju 

zasobów wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w 

społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w 

otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań. Przyjęto także iż w bezpośredniej 

korelacji z kapitałem ludzkim pozostaje kapitał społeczny, oznaczający zasoby umiejętności, 

informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i 

organizacjami. Uznano także iż kapitał społeczny nie jest tylko prostą sumą kapitałów 

jednostek, ale jest także kreowany przez instytucje oraz pomnażany poprzez ich zdolność do 

współdziałania.  

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w cel główny Narodowej Strategii Spójności 

2007-2013, realizując głównie drugi cel horyzontalny, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój 

kapitału ludzkiego i społecznego. Celem głównym programu stał się więc wzrost poziomu 

zatrudnienia i spójności społecznej. Z tak zarysowanego celu głównego wynikają także 

następujące cele szczegółowe programu:  

1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy; 

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 

3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z 

rynkiem pracy; 

4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa; 

5. Wzrost spójności terytorialnej. 

 

W ramach Programu zidentyfikowano także 10 priorytetów, przy czym część z nich 

realizowana będzie na poziomie centralnym, za resztę zaś odpowiedzialne będą władze 

regionalne. Oznacza to znaczącą decentralizację procedury realizacji programu. Priorytety te 

przedstawiają się następująco:  

1. Zatrudnienie i integracja społeczna; 

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw; 

3. Wysoka jakość edukacji; 

4. Dobre państwo; 

5. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa; 

6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej; 
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7. Regionalne kadry gospodarki; 

8. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 

9. Aktywizacja obszarów wiejskich; 

10. Pomoc techniczna. 

 

Przeglądając w/w cele i priorytety uznać należy iż – podobnie jak ma to miejsce w 

odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wiele ze 

zidentyfikowanych w ramach niniejszego programu Operacyjnego Przekształceń Obszaru 

Młodego Miasta projektów może starać się o uzyskanie finansowania w ich ramach. W 

szczególności dotyczy to projektów ze sfery społecznej, tak często niedocenianych w 

procesach planowania przekształceń i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

 

5.2. Poziom regionalny 
 

W ramach niniejszego rozdziału omówiono uwarunkowania wynikające z dwóch 

podstawowych dokumentów, istotnych dla procesu kształtowania przestrzeni Młodego 

Miasta: 

- Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (uchwalonej w roku 2005); 

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013 (przyjętego w roku 2006); 

 

5.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

 

Uchwalona w roku 2005 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego jest aktualizacją 

dokumentu przyjętego w roku 2000. Konieczność przygotowania nowego dokumentu wynikła 

z nowych uwarunkowań europejskich rozwoju regionu (w tym m.in. uwzględnienia 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), zmiany uwarunkowań krajowych rozwoju 

województwa (w tym m.in. przygotowywania krajowych dokumentów strategicznych 

dotyczących kierunków rozwoju regionu) oraz z analizy doświadczeń i dotychczasowego 

dorobku programowania rozwoju regionalnego.  

 

W dokumencie Strategii zidentyfikowano trzy priorytety rozwoju województwa oraz 

związanych z nimi 14 celów strategicznych. Zapisy te brzmią następująco: 

 

Priorytet I. Konkurencyjność 

 

Cele strategiczne: 

7. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji; 

8. Wysoki poziom edukacji i nauki; 

9. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne; 

10. Efektywna sfera publiczna; 

11. Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie 

ponadregionalnym, głównie bałtyckim. 

 

Priorytet II. Spójność 

 

Cele strategiczne: 

1. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej; 

2. Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo; 

3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 
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4. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia; 

5. Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych. 

 

Priorytet III. Dostępność 

 

Cele strategiczne: 

1. Efektywny i bezpieczny system transportowy; 

2. Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej; 

3. Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie 

słabych; 

4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

 

Z wymienionych powyżej zapisów większość stosuje się do wyzwania jakim jest rozwój 

Młodego Miasta. Tym samym można stwierdzić iż Program Operacyjny Przekształceń 

Obszaru Młodego Miasta wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego. 

 

Strategia identyfikuje także fazy jej realizacji, zależne od okresów budżetowania przyjętych w 

Unii Europejskiej. I tak, na lata 2007-13 przewiduje się wykorzystanie Funduszy 

Strukturalnych, Funduszy Spójności i innych funduszy UE, środków międzynarodowych 

instytucji finansowych, środków innych państw, a także srodków i mechanizmów krajowych. 

Łącznie przewiduje się przeznaczenie w tym okresie na realizację rozmaitych zadań 

rozwojowych w województwie pomorskim kwoty ok. 16,7 – 18,1 mld złotych. Oznacza to 

średnioroczne potrojenie środków w stosunku do dostępnych w roku 2004.  

 

5.2.2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2013 

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego – w wersji przyjętej przez 

Zarząd Województwa dnia 4 sierpnia 2006r. – stanowi podstawę planowania rozwoju 

województwa na lata 2007-13, uwzględniając zapisy ujęte w projekcie Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia (na podstawie wersji przyjętej przez rade Ministrów w dniu 

1 sierpnia 2006r.) oraz wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa. Na ich podstawie 

sformułowano Cel Strategiczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013, który brzmi następująco: 

 

Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej 

regionu przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i 

kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. 

 

Uzupełnieniem tego zapisu stały się następujące cele szczegółowe: 

 

1. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji 

mieszkańców; 

2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań 

między nimi; 

3. Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej; 

4. Przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. 
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Wszystkie z wymienionych powyżej celów związane są z problematyką przekształceń 

obszaru Młodego Miasta.  

 

W Programie określono także szereg tzw. Osi Priorytetowych, w tym: 

1. Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

2. Społeczeństwo wiedzy 

3. Funkcje miejskie i metropolitalne 

4. Regionalny system transportowy 

5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 

6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 

8. Lokalna infrastruktura podstawowa 

9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 

10. Pomoc techniczna 

 

W odniesieniu do każdej z w/w Osi określono tzw. kierunki wsparcia. Dla przekształceń 

obszaru Młodego Miasta znaczenie mają następujące z nich: 

1.2.1. Systemowe wsparcie przedsiębiorczości 

3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego 

3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej 

4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej 

6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny 

6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym 

8.1. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 

9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury 

- 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie 

 

Jak widać, w ramach RPO zapisano szereg priorytetów zgodnych z ideą transformacji obszaru 

Młodego Miasta. Oznacza to iż projekty wiążące się z w/w priorytetami mają duże szanse na 

uzyskanie finansowania ze środków unijnych.  

 

5.3. Poziom miejski 
 

W ramach niniejszego rozdziału omówiono uwarunkowania wynikające z sześciu 

podstawowych dokumentów, istotnych dla procesu kształtowania przestrzeni Młodego 

Miasta: 

- Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 roku (aktualizacja - uchwalona w 2004r.); 

- Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku (Lokalnego 

Programu Rewitalizacji), przygotowanego i uchwalonego w 2004r.; 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Gdańska (uchwalonego w grudniu 2001); 

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście Nowe Miasto 

– Plac Solidarności i Nowe Miasto Północ (uchwalonych w 2004r.). 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 (przygotowanej i 

uchwalonej w 2004r.) 

 

5.3.1. Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 

 

Na początku 2004r. władze Gdańska zadecydowały o przystąpieniu do aktualizacji 

dokumentu strategii rozwoju miasta. De facto jednak powstał zupełnie nowy dokument, 
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zarówno pod względem struktury jak i przyjętej metodologii opracowania. Został on 

uchwalony w grudniu 2004r. W aktualizowanym dokumencie wizję rozwoju miasta 

przedstawiono w następujący sposób: 

 

Gdańsk atrakcyjnym miejscem zamieszkania o konkurencyjnej i nowoczesnej 

gospodarce 

 

W dokumencie określono także priorytety, cele strategiczne i szczegółowe. Ich struktura 

przedstawia się następująco: 

 

- Mieszkańcy 

o Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 

 Unowocześnianie systemu wielostopniowej edukacji  

 Rozwój nauki 

o Poprawa warunków zamieszkania 

 Poprawa warunków mieszkaniowych 

 Rozwój zróżnicowanych form budownictwa mieszkaniowego 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 Rozwój systemu komunikacji zbiorowej 

 Poprawa estetyki i optymalizacja wykorzystania przestrzeni miejskiej 

o Promocja zdrowego stylu życia 

 Edukacja prozdrowotna 

 Profilaktyka chorób społecznych 

o Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 Zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim mieszkańcom 

 Wspomaganie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

o Ochrona środowiska przyrodniczego 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej 

 Ochrona i odnawianie walorów przyrodniczych 

 

- Gospodarka 

o Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki 

 Rozwój małych i średnich firm 

 Wspomaganie rozwoju zaawansowanych technologii 

 Wspieranie innowacyjności 

 Aktywizacja lokalnego rynku pracy 

o Rozwój gospodarki morskiej i logistyki 

 Wzrost potencjału portu morskiego 

 Wspieranie rozwoju funkcji logistycznych 

 Rozwój i modernizacja systemu komunikacyjnego 

o Rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

 Kreowanie produktów turystycznych 

 Wzmacnianie roli Gdańska jako światowej stolicy bursztynu 

 Tworzenie systemu spójnej promocji i informacji turystycznej 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej i 

rekreacyjnej 

o Integracja Metropolii Trójmiejskiej 

 Integracja komunikacyjna metropolii 

 Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych 

 Wspólna promocja gospodarcza 



 22 

 

- Kultura 

o Wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego 

 Wspieranie rozwoju instytucji i imprez kulturalnych 

 Ochrona kulturowego dziedzictwa Miasta 

 

Dokument Strategii zakłada realizację postawionych w nim celów poprzez przygotowanie i 

wdrożenie całej serii programów operacyjnych, z których każdy powiązany jest z 

określonymi celami rozwoju miasta. Jednym z nich jest program dotyczący rewitalizacji 

przestrzeni miasta.  

 

5.3.2. Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku (Lokalny Program 

Rewitalizacji) 

 

Niezależnie od zapisów dokumentu strategii, problem przekształceń Młodego Miasta wynika 

także z przyjętego przez Radę Miasta dokumentu Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. 

Program ten zakłada realizację szeregu zamierzeń w obrębie szeroko zakrojonego obszaru 

określonego jako wymagającego kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Jednocześnie w 

dokumencie Programu ustalono konieczność przygotowania szczegółowych programów 

operacyjnych rewitalizacji i przekształceń poszczególnych terenów. Prace związane z 

opracowaniem takiego dokumentu programu operacyjnego dla Młodego Miasta pozwolą na 

integrację zapisów wymienionych powyżej dokumentów strategicznych, i przygotowanie 

jednolitego programu działania związanego z przekształceniami Młodego Miasta. 

 

5.3.3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Gdańska 

 

W odróżnieniu od Strategii, dokument Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska jest nieco bardziej szczegółowy, odnosi się 

jednak głównie do kwestii związanych z rozwojem przestrzennym miasta. Został on 

przygotowany przez Biuro Rozwoju Gdańska w sierpniu 2001r., i następnie – po 

wprowadzeniu poprawek – uchwalony w grudniu tego samego roku..  

 

W części dotyczącej uwarunkowań rozwoju miasta – biorąc pod uwagę Młode Miasto – 

uwagę zwracają m.in. kwestie jego lokalizacji względem tzw. Centralnego Pasma 

Usługowego, a także bliskie sąsiedztwo z przystankami SKM (które ma podstawowe 

znaczenie dla funkcjonowania miasta). W pobliżu Młodego Miasta zlokalizowane są także 

ważne węzły przesiadkowe, o podstawowym dla funkcjonowania miasta znaczeniu.  

 

Część dotycząca kierunków rozwoju miasta obejmuje m.in. wiele założeń o strategicznym dla 

miasta charakterze. Syntetycznym ich podsumowaniem jest tzw. misja miasta, uję ta w 

sposób następujący: 

 

„Gdańsk nowoczesną metropolią bałtycką na skrzyżowaniu szlaków transportowych, 

kulturalnym centrum regionu zachowującym harmonijną ciągłość  

wielokulturowej tradycji” 

 

Projekt „Studium” zakłada rozwój struktury miasta zgodnie z: zasadami zrównoważonego 

rozwoju, w tym: 
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- podnoszenie atrakcyjności, standardu i intensywności obszarów centralnych; 

- ochrona i tworzenie nowych powiązań ekologicznych dla wzbogacenia 

ogólnomiejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie; 

- zachowanie i kultywowanie lokalnej tożsamości kulturowej poszczególnych 

zespołów, osiedli i dzielnic. 

 

W dokumencie Studium na obszarze Młodego Miasta jest przewidywana realizacja 

znaczących nowych inwestycji o charakterze śródmiejskim. Jednocześnie dokument Studium 

ustala lokalizację nowej istotnej trasy o znaczeniu ponadloklanym – tzw. Nowej Wałowej – 

mającej stać się elementem integrującym całość obszaru.  

 

5.3.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście Nowe Miasto – 

Plac Solidarności oraz Nowe Miasto - Północ 

 

Obszar Młodego Miasta został objęty dwoma dokumentami planistycznymi: 

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście – Nowe Miasto 

– Plac Solidarności 

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście – Nowe Miasto 

– Północ. 

Oba te dokumenty zostały w swojej ostatecznej wersji opracowane przez Biuro Rozwoju 

Gdańska i przyjęte uchwałami Rady Miasta Gdańska we wrześniu 2004r. Tym samym 

stanowią one prawną podstawę wszelkich działań w przestrzeni Młodego Miasta. 

 

Zapisy dokumentów planistycznych stanowią uszczegółowienie Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. Jednocześnie 

zapisano w nich kompleksową wizję przestrzenną obszaru, na która składają się następujące 

elementy: 

 

- przeznaczenie całości obszaru objętego planem Nowe Miasto – Plac Solidarności oraz 

części obszaru (z wyjątkiem kompleksu pochylni dawnej Stoczni Schichaua wzdłuż 

ul. Jana z Kolna wraz z przylegającymi terenami obsługującymi) planu Nowe Miasto 

Północ na cele mieszkaniowo – usługowe i usługowe (szczegółowe decyzje w tej 

mierze są zależne od lokalizacji poszczególnych terenów); 

- wykreowanie nowej osi komunikacyjnej obszaru – tzw. ul. Nowej Wałowej – łączącej 

rejon Bramy Oliwskiej z wylotem na Warszawę i ul. Siennicką; 

- wykreowanie nowej sieci przestrzeni publicznych obszaru, w tym nadwodnej 

promenady miejskiej stanowiącej przedłużenie istniejącego ciągu Długiego Pobrzeża 

aż do rejonu Placu Solidarności; 

- wykreowanie nowego układu przestrzeni publicznych miasta, w tym symbolicznego 

ciągu Drogi do Wolności połączonego z Europejskim Centrum Solidarności 

ulokowanym na działce przylegającej bezpośrednio do obecnego Placu Solidarności; 

- zaprojektowanie nowego układu komunikacji lokalnej, w tym nowej linii tramwajowej 

przebiegającej wzdłuż ul. Nowa Wałowa a także ulic o znaczeniu lokalnym, 

budujących strukturę przestrzenną dzielnicy; 

- zachowanie znaczącej większości elementów dziedzictwa kulturowego obszaru, w 

tym historycznego zespołu hal Stoczni Cesarskiej oraz wielu innych reliktów 

dziedzictwa stoczniowego; 

- przeznaczenie jednej z działek na obiekt szkolny, mający w przyszłości stanowić 

element infrastruktury społecznej dzielnicy. 
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Zasadniczym elementem obu planów są jednak wytyczne programowe i funkcjonalne, 

pozwalające na realizację w obszarze Młodego Miasta znaczącego nowego programu 

miejskiego. I tak, na ok. 73ha terenu objętego obu planami przewidziano możliwość realizacji 

następujących wielkości nowego programu miejskiego: 

 

- podstawowy układ komunikacyjny wraz z przestrzeniami i znaczącymi obiektami 

publicznymi – 12,5 ha; 

- możliwą do realizacji nową powierzchnią całkowitą zabudowy – ok. 1.000.000 m2; 

- możliwą realizację ok. 4.500 nowych mieszkań; 

- możliwe stworzenie ok. 35.000 nowych miejsc pracy; 

- możliwą realizację trzech różnych centrów handlowych – w tym tzw. festival 

marketplace na terenie Stoczni Cesarskiej. 

 

Dzięki tak zarysowanym wytycznym programowym Młode Miasto ma szansę stać się 

największym przedsięwzięciem urbanistycznym w Metropolii Trójmiejskiej i jednym z 

największych w Polsce terenów śródmiejskiej rewitalizacji.  
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5.3.5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 

 

Równolegle z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta przygotowany został 

dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015. Został on 

przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska w lipcu 2004r. Jest to opracowanie tzw. „strategii 

branżowej”, a więc noszące cechy dokumentu strategicznego i opracowywanego zgodnie z 

metodologią planowania strategicznego, a jednocześnie odnoszące się do pewnego wycinka 

szerokiej problematyki rozwoju miasta – mianowicie do kwestii problemów społecznych. 

Cele strategii – zmierzające do stworzenia warunków do integracji społecznej osobom z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – powstały w oparciu o: 

 

- identyfikację obecnych problemów; 

- przewidywaną i pożądaną wizję przyszłości; 

- analizy narodowego, wojewódzkiego i miejskiego planu rozwoju; 

- uwzględnienie priorytetów i kierunków działań zawartych w dokumentach Unii 

Europejskiej. 

 

Dokument Strategii opracowano przy udziale zarówno przedstawicieli władz miasta i agend 

miejskich odpowiedzialnych za kwestie społecznej, jak i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Dokument ten stanowi także bazę do tworzenia bardziej szczegółowych 

programów działania mających poprawić jakość życia wszystkich grup we wszystkich 

obszarach życia miejskiego. 

 

Za misję miasta – w odniesieniu do kwestii społecznych – uznano: 

 

Gdańsk miastem równych szans dla wszystkich mieszkańców, 

zapewniającym spójny rozwój społeczno – gospodarczy 

 

W Strategii ujęto także listę dziewięciu celów głównych, następnie rozpisanych na cele 

szczegółowe, wyniki i terminy realizacji. Cele te sformułowano w następujący sposób: 

 

Cel 1. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Cel 2. Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel 3. Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu 

Cel 4. Zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Cel 5. Stworzenie systemu pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel 6. Zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawną osobom z 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel 7. Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do 

udziału w różnych formach życia społecznego 

Cel 8. Utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej 

Cel 9. Zapewnienie warunków umożliwiających realizacje celów strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. 

 

Większość z wymienionych w Strategii celów w pewnym zakresie odnosić się może do 

problemów związanych z przekształceniami obszaru Młodego Miasta. 
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6. Analiza problemów przekształceń Młodego Miasta 
 

Analiza problemów przekształceń Młodego Miasta przeprowadzona została w trakcie spotkań 

warsztatowych metodą dyskusji moderowanej. W jej efekcie ustalono listę problemów w 

odniesieniu do poszczególnych dziedzin: 

 

Problemy przestrzenne: 

 

- izolacja dzielnicy w strukturze miasta Gdańska i Śródmieścia; 

- brak spójności przestrzennej z otaczającej dzielnicę tkanką miejską; 

- wysoki stopień degradacji materialnej obszaru; 

- zagrożenie niezachowania tradycji architektonicznych i urbanistycznych miejsca; 

- brak infrastruktury społecznej w obszarze dzielnicy; 

- dominacja inwestorów prywatnych w procesie zarządzania przestrzenią; 

- brak właściwego powiązania komunikacyjnego dzielnicy z resztą miasta; 

- nadmierny potencjał inwestycyjny przestrzeni; 

- lokalny charakter ul. Nowej Wałowej (I etapu jej realizacji); 

- obawa o jakość przestrzeni w sytuacji szybkiej realizacji poszczególnych założeń 

architektonicznych dzielnicy; 

- niespójność przestrzenna frontu wodnego miasta; 

- możliwe ukształtowanie ulicy Nowej Wałowej jako potencjalnej bariery 

urbanistycznej dzielącej Młode Miasto; 

- konieczność wykreowania nowoczesnej architektury miejsca; 

- zagrożenie dla krajobrazu dzielnicy wynikające z możliwej realizacji architektury o 

uniwersalnym, globalnym charakterze; 

- konieczność wykorzystania wody dla celów komunikacyjnych. 

 

Problemy społeczne: 

 

- izolacja społeczna dzielnicy; 

- niewykorzystany potencjał społeczny mieszkańców dzielnic otaczających Młode 

Miasto; 

- upadek prestiżu Miasta Gdańska jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie, społecznie i 

gospodarczo; 

- obawa o niedostępność atrakcyjnych terenów dzielnicy dla reszty mieszkańców 

Gdańska; 

- obawa o utratę tożsamości miejsca i elementów dziedzictwa; 

- niska jakość środowiska mieszkaniowego w otoczeniu dzielnicy; 

- problemy społeczne występujące w dzielnicach przylegających do terenu Młodego 

Miasta; 

- konieczność utrwalenia w przestrzeni Młodego Miasta założenia Kolonii Artystów; 

- konieczna restrukturyzacja miejsc pracy dla znaczącej części osób zatrudnionych na 

terenie Młodego Miasta; 

- przełamanie psychicznej nieobecności dzielnicy w świadomości Gdańszczan; 

- brak rodzimej społeczności lokalnej; 

- niewłaściwy wizerunek dzielnicy; 

- konieczność zapewnienia równowagi funkcjonalnej i dostępności dla różnych grup 

społecznych; 

- właściwe umiejscowienie dziedzictwa „Solidarności” w przestrzeni społecznej 

Młodego Miasta; 
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- konieczność zapewnienia atrakcyjności i wysokiej jakości przestrzeni na etapie 

budowy dzielnicy; 

- nadmierna koncentracja kapitału prowadząca do komercjalizacji dzielnicy. 

 

Problemy ekonomiczne: 

 

- brak infrastruktury niezbędnej dla rozwoju dzielnicy; 

- niepewność przyszłości Stoczni Gdańskiej; 

- konieczność znalezienia miejsca dla drobnej wytwórczości; 

- wysokie koszty inwestowania na obszarze dzielnicy; 

- dotychczasowy brak rzeczywistego zaangażowania inwestorów w proces 

przekształceń; 

- zbyt niskie tempo rozwoju dzielnicy; 

- brak doświadczeń w realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – 

prywatnego; 

- perspektywy inwestowania zdominowane przez industrialną przeszłość obszaru; 

- nadmierna komercjalizacja programu rozwoju dzielnicy; 

- niewłaściwa promocja dzielnicy. 

 

Powyższa analiza – wraz z analizą sił, słabości, szans i zagrożeń dla rozwoju dzielnicy – 

posłużyła formułowaniu celów przekształceń dzielnicy. 
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7. Analiza SWOT dla Młodego Miasta 
 

Kolejnym elementem prac nad programem stało się wypracowanie analizy obecnych sił i 

słabości (wewnętrznych) oraz przyszłych szans i zagrożeń (zewnętrznych) dla przekształceń 

Młodego Miasta jako całości. Analizę tę przeprowadzono w formie ankiety wypełnianej przez 

uczestników jednego z kolejnych warsztatów. Zbiorcze wyniki tej analizy przedstawiono w 

poniższej tabeli: 

 

Siły Słabości 

- lokalizacja w centrum miasta; 

- dobra dostępność do różnych środków 

komunikacji publicznej; 

- wysoki potencjał historyczno – 

kulturowy miejsca; 

- legenda „Solidarności” integralnie 

powiązana z obszarem; 

- szerokie zainteresowanie społeczne 

procesem i możliwościami 

przekształceń; 

- możliwość ukształtowania 

zróżnicowanego i bogatego programu 

miejskiego; 

- duża otwartość zapisów planu 

miejscowego; 

- nadwodna lokalizacja; 

- znaczna wielkość obszaru 

umożliwiająca kompleksowe 

kształtowanie nowej dzielnicy; 

- znaczący potencjał inwestycyjny 

miejsca; 

- istniejące obiekty możliwe do 

wykorzystania na różne cele; 

- bliskość Starego i Głównego Miasta; 

- możliwość dostępu od strony morza; 

- atrakcyjność miejsca; 

- rozpoznawalność terenu na całym 

świecie; 

- kompetencje dewelopera terenu; 

- uregulowany status prawny (własność, 

plan miejscowy); 

- brak znaczących konfliktów 

społecznych. 

- brak infrastruktury komunalnej; 

- brak infrastruktury komunikacyjnej; 

- duży stopień degradacji materialnej 

obszaru; 

- izolacja fizyczna i społeczna od reszty 

struktury Śródmieścia Gdańska; 

- negatywny wizerunek dzielnicy; 

- niska jakość infrastruktury społecznej 

dzielnicy – w tym w obszarach 

otaczających; 

- duże upolitycznienie procesu 

zagospodarowania terenu; 

- konserwatyzm w myśleniu o 

przyszłości obszaru; 

- silne zakorzenienie Stoczni w 

świadomości Polaków; 

- wysokie koszty inwestycji; 

- opieszałość władz miejskich w 

podejmowaniu kroków zmierzających 

do zagospodarowania terenu; 

- obecność rozwiniętych układów 

infrastruktury przemysłowej; 

- brak silnego, kompetentnego i 

wyposażonego w niezbędne 

instrumenty działania podmiotu 

publicznego kierującego procesem 

przekształceń; 

- brak spójnej wizji przekształceń 

obszaru; 

- nieprecyzyjne zapisy planu 

miejscowego; 

- słaba promocja terenu; 

- niska świadomość znaczenia terenu 

wśród mieszkańców miasta; 

- brak znaczących skupisk zieleni; 

- wysoki poziom wód gruntowych; 

- duża ilość odpadów pozostałych po 

działalności przemysłowej; 

- brak autentycznej społeczności 

lokalnej; 

- dezintegracja struktury wewnętrznej 
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Siły Słabości 

obszaru; 

- mała ilość inwestorów; 

- koncentracja własności w rękach 

jednego podmiotu; 

- Nowa Wałowa jako potencjalna 

bariera rozwoju; 

- brak partycypacji mieszkańców w 

procesie planowania rozwoju. 

 

Szanse Zagrożenia 

- budowa od podstaw nowoczesnej 

struktury miejskiej; 

- przyszła zróżnicowana oferta 

społeczna i kulturalna dzielnicy; 

- zainteresowanie turystów; 

- rozwój społeczno – ekonomiczny 

Gdańska jako całości; 

- rozwój zróżnicowanego programu 

miejskiego; 

- możliwość wytworzenia wysokiej 

jakości przestrzeni; 

- możliwość wykorzystania frontu 

wodnego jako elementu systemu 

przestrzeni publicznych Śródmieścia 

Gdańska; 

- wykorzystanie w procesie 

przekształceń walorów kulturowych 

przestrzeni; 

- włączenie Młodego Miasta w strukturę 

żywej tkanki miejskiej; 

- rozwój centrum kulturalno – 

artystycznego o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

- lokalizacja nowych miejsc pracy – w 

szczególności dla ludzi młodych i 

wykształconych; 

- imigracja – wymieszanie kulturowe 

społeczeństwa polskiego; 

- ożywienie rozwoju całego miasta 

poprzez realizację przedsięwzięcia; 

- kompleksowe, spójne i kompetentne 

kierowanie realizacją projektu; 

- rewitalizacja historycznych zespołów 

poprzemysłowych na terenie Młodego 

Miasta; 

- powiązanie ze szlakami turystyki 

wodnej; 

- napływ kapitału zagranicznego; 

- realizacja znaczącego „projektu 

- konieczność tworzenia od podstaw 

całej dzielnicy; 

- możliwe konflikty interesów z 

mieszkańcami okolicznych dzielnic; 

- niezrównoważenie rozwoju dzielnicy; 

- dominacja inwestycji i inwestorów 

indywidualnych prowadząca do 

zaprzepaszczenia wspólnej idei 

urbanistycznej dla całego obszaru; 

- rozciągnięcie procesu inwestycyjnego 

na wiele lat, co może prowadzić do 

obniżenia atrakcyjności terenu; 

- oderwanie idei rozwoju Młodego 

Miasta od kontekstu rozwoju całego 

Gdańska; 

- brak rozwiązania problemu 

skomunikowania Młodego Miasta z 

resztą obszaru Gdańska; 

- alienacja społeczna nowych 

mieszkańców Młodego Miasta; 

- zniszczenie tradycyjnie postrzeganej 

tożsamości stoczni (tożsamości 

miejsca); 

- gentryfikacja i komercjalizacja 

miejsca; 

- ograniczenia w finansowaniu 

niektórych przedsięwzięć i projektów; 

- wysokie ceny lokali w nowych 

obiektach na terenie Młodego Miasta; 

- konkurencja innych przedsięwzięć; 

- niedorozwój przestrzeni publicznych 

obszaru; 

- zaprzepaszczenie dotychczasowych 

wysiłków  na rzecz przekształceń 

obszaru – podejmowanych m.in. przez 

artystów; 

- spadek koniunktury; 

- nadmierna ingerencja konserwatorów; 

- monofunkcyjność struktury 
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Szanse Zagrożenia 

flagowego”; 

- wykorzystanie funduszy unijnych oraz 

innych zagranicznych i polskich 

pozabudżetowych źródeł 

finansowania; 

- rosnąca atrakcyjność dziedzictwa 

przemysłowego jako środowiska 

zamieszkania, handlu i usług; 

- wytworzenie obszaru śródmiejskiego 

o prawdziwie metropolitalnym 

charakterze; 

- społeczna potrzeba istnienia 

współczesnej wersji Śródmieścia 

Gdańska; 

- powstanie silnych grup „fanów” 

przedsięwzięcia; 

- stworzenie miasta o innowacyjnym 

charakterze; 

- świadome etapowanie rozwoju; 

- dobór właściwej metody zarządzania 

rozwojem obszaru; 

- pojawienie się kapitału otwartego na 

różnorodność; 

- pełna współpraca pomiędzy władzami 

lokalnymi, właścicielami terenu i 

inwestorami. 

przestrzennej; 

- możliwe rozproszenie wysiłków 

inwestorów na zbyt dużym obszarze; 

- priorytet zysków nad jakością 

rozwiązań; 

- realizacja przedsięwzięć o typowym, a 

nawet stereotypowym charakterze; 

- niekonsekwencja w kształtowaniu 

architektury obszaru; 

- pojawienie się kapitału 

spekulacyjnego; 

- bariery biurokratyczne i podatkowe 

opóźniające realizację inwestycji; 

- utrata tożsamości obszaru; 

- przecięcie dzielnicy Nową Wałową; 

- trudności w przyciąganiu 

międzynarodowych inwestorów. 

 

Powyższe zapisy – wraz z wynikami analizy problemów rozwoju dzielnicy przedstawionymi 

w poprzednim rozdziale – posłużyły formułowaniu celów przekształceń Młodego Miasta. 
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8. Misja, cele oraz zasady przekształceń Młodego Miasta 
 

W trakcie prac warsztatowych – na podstawie wykonanych wcześniej analiz oraz dyskusji 

nad pożądaną przyszłością Młodego Miasta – sformułowano podstawowe dla programu 

przekształceń zapisy dotyczące misji obszaru, celów jego przekształceń oraz zasad jakimi w 

tym procesie należy się posługiwać. Ostateczna redakcja tych zapisów przedstawiona została 

poniżej. Numeracja kolejnych celów ma jedynie charakter porządkowy i nie odzwierciedla 

ich ważności ani pilności. 

 

Misja Młodego Miasta: 

 

„Młode Miasto różnorodną i atrakcyjną – zarówno dla mieszkańców jak i 

odwiedzających – nadwodną dzielnicą Śródmieścia Gdańska o najwyższej 

europejskiej jakości, odzwierciedlającą demokratyczne aspiracje 

społeczeństwa.” 
 

Cele przekształceń Młodego Miasta: 

 

A. Sfera przestrzenna: 

 

Cel główny: Wysoka jakość przestrzeni Młodego Miasta 

 

Cele szczegółowe do realizacji: 

 

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i ekonomiczne aspekty 

rozwoju Młodego Miasta; 

A2. Realizacja pełnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej dzielnicy; 

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji; 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spójność strukturalną i 

wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną tożsamość; 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju; 

 

B. Sfera społeczna: 

 

Cel główny: Zróżnicowana i dynamiczna społeczność Młodego Miasta 

 

Cele szczegółowe do realizacji: 

 

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uzgodnień dotyczących 

rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości organizmu miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu rozwoju dzielnicy; 

B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania nowego oblicza 

Młodego Miasta;   

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców; 

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej; 

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca; 
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B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej; 

B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej; 

 

C. Sfera ekonomiczna: 

 

Cel główny: Zapewnione warunki sukcesu nowych inwestycji 

 

Cele szczegółowe do realizacji: 

 

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni, jak i kwestii programowych 

czy społecznych;   

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o charakterze unikatowym; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 

 

Tak sformułowana lista celów rozwoju Młodego Miasta stała się podstawą formułowania 

działań realizacyjnych oraz kolejnych etapów prac nad programem. 

 

Jednocześnie w trakcie obrad zespołu roboczego wypracowano szereg zasad realizacji 

założonych celów przekształceń Młodego Miasta. Zasady te dotyczą sposobu realizacji 

zarówno poszczególnych celów jak i programu jako całości. Wśród zaproponowanych zasad 

znalazły się:  

 

- Koordynacja wszelkich działań przez instytucję, której celem działania stanie się 

realizacja misji Młodego Miasta poprzez osiągnięcie celów w każdej ze sfer; 

- Poddanie realizacji celów i projektów zawartych w Programie społecznej 

kontroli i weryfikacji społeczności Młodego Miasta; 

- Wykorzystanie modelu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz innych 

nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych jako podstawowego 

wehikułu realizacji założonych celów i projektów; 

- Wykorzystanie różnych źródeł finansowania celów i projektów zawartych w 

Programie, w tym – zarówno prywatnych, budżetowych, jak i unijnych. 

 

Zasady te zostały także wykorzystane na etapie dyskusji na temat poszczególnych projektów 

niezbędnych do realizacji, a stanowiących wynik prac nad programem. 
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9. Proponowane działania realizacyjne 
 

W trakcie prac warsztatowych dla każdego z celów szczegółowych przekształceń Młodego 

Miasta zaproponowano szereg działań realizacyjnych, których podjęcie przyczyni się do 

wypełnienia zapisów poszczególnych celów. Wypracowane propozycje tych działań 

przedstawiają się następująco: 

 

A. Sfera przestrzenna: 
 

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i ekonomiczne aspekty 

rozwoju Młodego Miasta: 

 

A1-1   Analiza zakresu działań obecnie działających instytucji i organizacji związanych z 

kształtowaniem Młodego Miasta.  

A1-2   Analiza możliwych form działania instytucji koordynującej rozwój Młodego Miasta.  

A1-3. Określenie możliwych wariantów form prawnych działania w/w instytucji, a także 

wariantów zakresu kompetencji wraz z zakresem koniecznych porozumień z obecnie 

działającymi instytucjami. 

A1-4   Podjęcie decyzji przez kluczowych interesariuszy projektu w odniesieniu do 

uprawnień formalnych instytucji, a także podziału zadań pomiędzy zdefiniowaną instancję i 

współpracujące instytucje. 

A1-5. Określenie formy prawnej działania instytucji, źródeł finansowania jej działalności oraz 

procedur. 

A1-6. Utworzenie instytucji i rozpoczęcie działania. 

 

A2. Realizacja pełnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej dzielnicy: 

 

A2-1. Kompleksowa analiza potrzeb infrastrukturalnych dzielnicy w odniesieniu do zarówno 

infrastruktury technicznej jak i komunikacyjnej dzielnicy – w tym w kontekście zamierzeń 

rozwojowych w obrębie Młodego Miasta jak i w jego otoczeniu; 

A2-2. Ustalenie priorytetów rozwojowych w dziedzinie infrastruktury, w tym – dotyczących 

etapowania; 

A2-3. Stworzenie kompleksowego i spójnego programu rozwoju infrastruktury; 

A2-4  Określenie instrumentów i narzędzi organizacyjno – finansowych narzędzi realizacji 

programu.  

A2-5. Sukcesywna realizacja zamierzonego programu. 

 

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji: 

 

A3-1. Przeanalizowanie potencjalnych możliwości wykorzystania atutów nadwodnego 

położenia Młodego Miasta; 

A3-2. Przeanalizowanie stanu nabrzeży i akwenów, określenie zakresu możliwego ich 

wykorzystania oraz niezbędnych prac modernizacyjnych; 

A3-3. Stworzenie kompleksowego programu rozwoju form wykorzystania wody na potrzeby 

turystyki i komunikacji; 

A3-4. Zidentyfikowanie możliwych narzędzi realizacji programu; 

A3-5. Przygotowanie i realizacja konkretnych projektów wykorzystujących nadwodne 

położenie (przestrzenie publiczne m.in. bulwar nadwodny, marina, terminal pasażerski, targi 

morskie, przestrzeń bezpośredniego kontaktu z wodą); 

A3-6. Aranżacja spójnej strefy frontu wodnego miasta. 
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A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy: 

 

A4-1.  Zapewnienie powstania układu Plac Solidarności - Drogi do Wolności jako głównej – 

obok układu Długiej - Długiego Targu przestrzeni publicznej Gdańska, o charakterze agory. 

A4-2. Określenie pozostałych elementów systemu przestrzeni publicznych Młodego Miasta o 

charakterze układowym (ciąg ul. Heweliusza-Rybaki Górne, kontynuacja Długiego Pobrzeża, 

przestrzeń ul. Nowej Wałowej) oraz uzupełniającym. 

A4-3. Ustalenie priorytetów w dziedzinie rozwoju przestrzeni publicznych dzielnicy oraz 

charakteru poszczególnych elementów systemu, a także – powiązań pomiędzy nimi.  

A4-4. Przygotowanie spójnego planu rozwoju układu przestrzeni publicznych, w tym 

realizowanych zarówno na terenach gminnych jak i prywatnych. 

A4-5. Określenie sposobu realizacji poszczególnych elementów układu. 

A4-6. Sukcesywna realizacja programu. 

 

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spójność 

strukturalną i wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną tożsamość: 

 

A5-1. Powołanie publiczno – prywatnego ciała zajmującego się koordynacją architektury i 

urbanistyki dzielnicy. 

A5-2. Stworzenie miejsca spotkań i dyskusji – w tym z szerokim udziałem społecznym – na 

temat architektonicznego charakteru dzielnicy. 

A5-3. Stworzenie spójnej wizji architektoniczno – urbanistycznej dzielnicy. 

A5-4. Powiązanie akceptowania koncepcji deweloperskich przez władze architektoniczno – 

budowlane z analizą ich spójności wizualnej i przestrzennej z przyjętymi założeniami. 

 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju: 

 

A6-1. Opracowanie spójnego programu rozwoju dzielnicy (w tym zarówno w odniesieniu do 

infrastruktury jak i nowego programu miejskiego); 

A6-2. Powołanie instytucji koordynującej rozwój przestrzenny Młodego Miasta; 

A6-3. Wyposażenie w/w instytucji w kompetencje nadzorcze w stosunku do wszelkich 

podejmowanych inwestycji. 

 

B. Sfera społeczna: 
 

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uzgodnień 

dotyczących rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości organizmu miejskiego 

prowadzącej do uspołecznienia procesu rozwoju dzielnicy: 

 

B1-1. Analiza obecnego stanu publicznej dyskusji nt  Gdańska:  miejsca, instytucje, osoby, 

możliwości dotarcia do odbiorcy. 

B1-2. Określenie wniosków dot. możliwego zakresu demokratycznego udziału społeczności 

miasta w dyskusji i współdecydowania o przyszłości Młodego Miasta i Gdańska jako całości. 

B1-3. Przygotowanie programu partycypacji społecznej w procesie decydowania o 

kierunkach rozwoju dzielnicy. 

B1-4. Stworzenie stałego miejsca spotkań – wymiany i gromadzenia informacji na temat 

zamierzeń rozwojowych dzielnicy. 

B1-5. Sukcesywna realizacja zamierzonego programu.    
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B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania nowego oblicza 

Młodego Miasta: 

 

B2-1. Określenie programu i roli Europejskiego Centrum Solidarności oraz układu Drogi do 

Wolności. 

B2-2. Określenie możliwego zakresu wykorzystania dziedzictwa „Solidarności” w procesie 

rozwoju Młodego Miasta. 

B2-3. Przygotowanie i realizacja Europejskiego Centrum Solidarności oraz układu Drogi do 

Wolności jako integralnego elementu programu przekształceń Młodego Miasta. 

B2-4. Przygotowanie i realizacja programu wykorzystania w innych niż w/w formach 

dziedzictwa „Solidarności” w procesie przekształceń Młodego Miasta. 

 

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców: 

 

B3-1. Określenie obecnego wizerunku dzielnicy w skali ogólnopolskiej, regionalnej, miejskiej 

i lokalnej; 

B3-2. Określenie atrakcyjnych cech wizerunku dzielnicy – do wykorzystania w procesie jej 

przekształceń; 

B3-3. Przygotowanie kompleksowego programu promocji wizerunku atrakcyjnej dzielnicy; 

B3-4. Sukcesywna realizacja zamierzonego programu. 

 

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej: 

 

B4-1. Analiza zapisów planistycznych pod kątem możliwości rozwoju zróżnicowanego 

programu miejskiego; 

B4-2. Analiza możliwości realizacji powszechnie dostępnych przestrzeni publicznych. 

B4-3. Analiza możliwości wprowadzenia do struktury dzielnicy oferty mieszkaniowej dla 

grup klientów o różnym statusie materialnym; 

B4-4. Przygotowanie programu wspomagania różnorodności społecznej dzielnicy; 

B4-5. Sukcesywna realizacja zapisów programu. 

 

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca: 

 

B5-1. Analiza możliwości wykorzystania Młodego Miasta jako miejsca integracji między-

kulturowej; 

B5-2. Analiza możliwych realizacji wydarzeń i budowy instytucji bazujących na integracji 

międzynarodowej i między-kulturowej; 

B5-3. Przygotowanie wieloletniego programu animacji społecznej i kulturowej Młodego 

Miasta z wykorzystaniem wątku integracji międzynarodowej i między-kulturowej; 

B5-4. Sukcesywna realizacja programu. 

 

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

 

B6-1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej, związanych z 

przewidywanymi działaniami zmierzającymi do budowy spójnej społeczności lokalnej 

dzielnicy; 

B6-2. Określenie programu rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej dzielnicy; 

B6-3. Sukcesywna realizacja programu. 
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B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej: 

 

B7-1. Przyciągnięcie na teren Młodego Miasta instytucji i grup społecznych 

zainteresowanych realizacją zróżnicowanych form aktywności obywatelskiej. 

B7-2. Zapewnienie przez właścicieli terenów możliwości stabilizacji istniejących i nowych 

instytucji kulturalnych i obywatelskich na obszarze Młodego Miasta. 

B7-3. Rozwój kluczowych inicjatyw artystycznych i kulturalnych, budujących tkankę 

społeczną i kulturową dzielnicy. 

 

C. Sfera ekonomiczna: 
 

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni jak i kwestii 

programowych czy społecznych: 

 

C1-1. Szczegółowe przeanalizowanie aspektów przestrzennych i ekonomiczno-społecznych 

inwestowania, w tym skutków (dla) budowy zróżnicowanej struktury miejskiej. 

C1-2. Określenie specyficznych dla Młodego Miasta reguł inwestowania. 

C1-3. Wdrożenie reguł wśród inwestorów. 

C1-4. Systematyczny nadzór nad stopniem stosowania w/w reguł przez kolejnych 

inwestorów. 

 

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego: 

 

C2-1. Określenie barier i szans dla inwestorów. 

C2-2. Określenie możliwości wspomagania organizacyjnego i finansowego inwestycji, w tym 

z wykorzystaniem kompetencji i funduszy władz miejskich, regionalnych oraz programów 

Unii Europejskiej. 

C2-3. Opracowanie i wdrożenie szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej inwestowania w 

Młodym Mieście. 

C2-4. Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania inwestorów w realizacji ich zamierzeń 

i przedsięwzięć. 

 

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o charakterze 

unikatowym: 

 

C3-1  Stworzenie programów socjalnych, kulturowych i finansowych dla zapewnienia 

zróżnicowania przekroju społecznego w Młodym Mieście („unikanie homogeniczności”). 

Budownictwo komercyjne – budownictwo „społeczne”. 

C1-2  Przygotowanie i wdrożenie programów służących przyciągnięciu na obszar Młodego 

Miasta mieszkańców i pracowników o zróżnicowanej pozycji zawodowej i materialnej. 

C1-3  Przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju inwestycji o charakterze nie-

mieszkaniowym i nie-handlowym na terenie Młodego Miasta. 

C1-4. Sukcesywna realizacja zamierzonych programów. 
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C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta: 

 

C4-1. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej inwestowanie na Młodym 

Mieście. 

C4-2. Przygotowanie propozycji inwestycyjnych o charakterze unikatowym, budujących 

szczególną pozycję Młodego Miasta na rynku miejsc. 

C4-3. Wpisanie programu rozwoju Młodego Miasta w kompleksową politykę rozwoju 

przestrzennego Gdańska, w tym jego programu mieszkaniowego i usługowego. 

 

Powyższe zapisy posłużyły następnie formułowaniu szczegółowych projektów do realizacji 

przez jeden określony podmiot. O konieczności sformułowania projektów decyduje m.in. 

obecność różnych źródeł ich finansowania a także sposobu realizacji. 
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10. Projekty i przedsięwzięcia do realizacji 
 

W trakcie warsztatu – na drodze dyskusji plenarnej – wypracowano ostateczne zapisy 

dotyczące listy projektów – kompleksowo przygotowanych przedsięwzięć, do realizacji w 

ramach programu. Lista ta przedstawiona została poniżej. Numeracja kolejnych projektów ma 

jedynie charakter porządkowy i nie odzwierciedla ich ważności ani pilności. 

 

O. Sfera zarządzania:  

 

O-I. Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizację misji Młodego Miasta poprzez 

osiągnięcie celów we wszystkich dziedzinach. 

 

A. Sfera przestrzenna: 

 

A-I.  Określenie standardów przestrzenno-inwestycyjnych oraz kodu „dobrych praktyk” dla 

inwestorów. 

A-II. Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charakterze 

układowym. 

A-III. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charakterze lokalnym i 

dojazdowym. 

A-IV. Rozwój infrastruktury podziemnej Młodego Miasta. 

A-V. Rozwój spójnego systemu miejskich przestrzeni publicznych Młodego Miasta. 

A-VI. Ochrona dziedzictwa kultury materialnej terenów postoczniowych. 

A-VII. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności i układu Drogi do Wolności. 

A-VIII. Odbudowa nabrzeży i realizacja nawodnych promenad publicznych. 

A-IX. Budowa infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej. 

 

B. Sfera społeczna: 

 

B-I. Stworzenie centrum informacyjnego jako miejsca dokumentującego historię i tradycję 

oraz bazy informacji o przyszłym rozwoju Młodego Miasta,  

B-II. Stworzenie forum demokratycznej wymiany myśli, poglądów i uzgodnień na temat 

kierunków rozwoju Młodego Miasta. 

B-III. Opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji programowej i organizacyjnej 

Europejskiego Centrum Solidarności i Drogi do Wolności jako kluczowych instytucji 

społecznych dzielnicy. 

B-IV. Kompleksowa promocja wizerunku dzielnicy. 

B-V. Stworzenie i realizacja programu rozwoju inicjatyw społecznych i kulturalnych 

Młodego Miasta. 

B-VI. Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”. 

B-VII. Stabilizacja instytucji artystyczno-kulturalnych w przestrzeni Młodego Miasta, w tym 

– Ośrodka Teatru „Znak”. 

B-VIII. Budowa infrastruktury społecznej dzielnicy. 

B-IX. Integracja społeczności Młodego Miasta ze społecznościami dzielnic otaczających. 

B-X. Stworzenie i realizacja programu zmiany profilu zawodowego osób związanych z 

przekształceniami rynku pracy na terenie Młodego Miasta. 
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C. Sfera ekonomiczna: 

 

C-I. Przygotowanie programu inwestowania na Młodym Mieście oraz zapewnienie jego 

finansowania. 

C-II. Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o charakterze komercyjnym, w tym 

galerii handlowej, hotelu i biurowca. 

C-III. Przygotowanie i realizacja pierwszego projektu waterfrontowego na terenie Stoczni 

Cesarskiej. 

C-IV. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości nastawionego na rozwój firm związanych z 

wysokimi technologiami. 

C-V. Przygotowanie i realizacja programu promocji inwestowania na Młodym Mieście. 

C-VI. Przygotowanie i realizacja programu ułatwiania inwestowania na Młodym Mieście. 

 

Dla każdego z powyżej zaproponowanych projektów opracowano także bardziej szczegółowe 

uzasadnienia wraz z opisami. Zapisy te przedstawiono w kolejnym rozdziale. 
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11. Szczegółowe opisy projektów 
 

Każda z propozycji projektów została zweryfikowana poprzez analizę ich znaczenia, 

spodziewanego zakresu, zakładanych wyników oraz sił, słabości, szans i zagrożeń w 

realizacji. Prace te zostały uzupełnione o cele poszczególnych projektów oraz zapisy tzw. 

matrycy logicznej. Określono w niej m.in. centralny cel projektu oraz cele przekształceń 

Młodego Miasta do realizacji których przyczynia się projekt. Wyniki tych analiz 

przedstawiono poniżej: 

 

O. Sfera zarządzania:  
 

O-I. Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizację misji Młodego Miasta 

poprzez osiągnięcie celów we wszystkich dziedzinach. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Decydujący wpływ na kompleksowość realizacji nowej dzielnicy 

Gdańska – Młodego Miasta; 

- Szansa na równomierny rozwój Młodego Miasta we wszystkich 

sferach. 

Zakres projektu - Wyselekcjonowanie specjalistów z różnych dziedzin – w tym rozwoju 

przestrzennego, społecznego i gospodarczego, a także ze sfery 

zarządzania – w tym pozyskiwania i realizacji projektów europejskich; 

- Powołanie instytucji – jako ciała współtworzonego przez kluczowych 

inwestorów oraz władze miasta – koordynującego prace nad rozwojem 

Młodego Miasta; 

- Ustabilizowanie działań w/w instytucji poprzez wyposażenie jej w 

niezbędne kompetencje – w tym ustalane na zasadzie „dobrej praktyki” 

– oraz poprzez stworzenie finansowych podstaw jej działania; 

- Opracowanie i wdrożenie programu działań w/w instytucji; 

- Ustalenie roli w/w instytucji w realizacji innych projektów objętych 

Programem Operacyjnym Przekształceń Młodego Miasta; 

- Ustalenie horyzontu czasowego realizacji działań oraz funkcjonowania 

w/w instytucji; 

- Uruchomienie codziennych działań w/w instytucji. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Powstanie zespołu specjalistów koordynującego prace inwestycyjne i 

przygotowawcze; 

- Kompleksowość i spójność realizacji całości przedsięwzięcia. 

 
Siły Słabości 

- świadomość konieczności kompleksowej 

koordynacji przedsięwzięcia wśród głównych 

interesariuszy Programu; 

- dotychczasowa praktyka zarządzania 

realizacją prac planistycznych i projektowych; 

- obecność silnego inwestora zdolnego do 

realizacji działań objętych projektem. 

- brak podstaw prawnych funkcjonowania 

instytucji koordynującej działania wielu 

podmiotów; 

- brak przykładów podobnych działań w Polsce; 

Szanse Zagrożenia 

- rozwój nowoczesnych metod zarządzania 

rozwojem przestrzennym w Mieście Gdańsku; 

- pozyskanie funduszy europejskich na 

realizację części zadań objętych projektem; 

- ustalenie zasad współpracy pomiędzy 

głównymi inwestorami i gestorami terenów na 

Młodym Mieście. 

- rozbieżność interesów pomiędzy głównymi 

inwestorami i gestorami terenów na Młodym 

Mieście; 

- brak funduszy niezbędnych na realizację 

projektu; 

- brak woli podjęcia wspólnych działań na rzecz 

kompleksowego rozwoju Młodego Miasta. 
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Centralny cel projektu: 

 

Zapewnienie pełnej koordynacji wszelkich działań podejmowanych na obszarze Młodego 

Miasta oraz ich zgodności z zapisami Programu Operacyjnego Przekształceń. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i ekonomiczne aspekty 

rozwoju Młodego Miasta; 

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spójność strukturalną i 

wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną tożsamość; 

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uzgodnień dotyczących 

rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości organizmu miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu rozwoju dzielnicy; 

 

Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A1. Utworzenie instancji 

koordynującej przestrzenne, 

społeczne i ekonomiczne 

aspekty rozwoju Młodego 

Miasta; 

Obecność instytucji Władze miejskie, 

właściciel terenu 

Wspólne 

podejmowanie 

działań 

zmierzających do 

utworzenia 

instytucji 

 A5. Koordynacja architektury 

i urbanistyki dzielnicy 

zapewniająca jej spójność 

strukturalną i wizualną, 

miejski charakter przestrzeni 

oraz szczególną tożsamość; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 B1. Stworzenie forum dla 

demokratycznej wymiany 

myśli, poglądów, uzgodnień 

dotyczących rozwoju 

Młodego Miasta i Gdańska 

jako całości organizmu 

miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu 

rozwoju dzielnicy; 

Ilość oraz 

skuteczność debat i 

spotkań 

dotyczących 

przyszłości 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Zapewnienie pełnej 

koordynacji wszelkich 

działań podejmowanych na 

obszarze Młodego Miasta 

oraz ich zgodności z zapisami 

Programu Operacyjnego 

Przekształceń. 

Procentowy udział 

działań 

koordynowanych 

przez instytucję w 

zbiorze wszelkich 

działań 

podejmowanych na 

Młodym Mieście 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną 

instytucję 

 

 

 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Powstanie zespołu 

specjalistów koordynującego 

prace inwestycyjne i 

przygotowawcze; 

Istnienie zespołu Władze miejskie, 

właściciel terenu 

Podejmowanie 

wspólnych działań 

realizacyjnych 

 Kompleksowość i spójność 

realizacji całości 

przedsięwzięcia; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instyt. 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 
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A. Sfera przestrzenna: 
 

A-I.  Określenie standardów przestrzenno-inwestycyjnych oraz kodu 

„dobrych praktyk” dla inwestorów. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Decydujący wpływ na ostateczny kształt Młodego Miasta, co wiąże się 

z uzyskaniem wysokiego standardu przestrzeni miejskiej; 

- Wpływ na możliwości realizacji celów rozwoju Młodego Miasta w 

sferach przestrzennej, społecznej i ekonomicznej. 

Zakres projektu - Ustalenie zakresu standardów przestrzenno – inwestycyjnych dla 

inwestycji realizowanych na Młodym Mieście; 

- Ustalenie podstawowego kanonu urbanistycznego dla obszaru Młodego 

Miasta; 

- Wyłonienie grupy specjalistów zdolnych do opracowania w/w 

standardów oraz kodu dobrych praktyk projektowych; 

- Wypracowanie i przyjęcie standardów, w tym z udziałem szerokiego 

grona specjalistów i osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni 

na obszarze Młodego Miasta; 

- Ustalenie sposobu wdrażania i kontroli realizacji standardów. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Uzyskanie jasnych reguł postępowania przy projektowaniu 

poszczególnych inwestycji; 

- Uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni. 

 
Siły Słabości 

- dobre warunki wstępne, wypracowane przez 

urbanistów zaangażowanych w 

dotychczasowe prace nad kształtem 

przestrzennym Młodego Miasta; 

- jasno sprecyzowany kierunek rozwoju 

urbanistycznego Młodego Miasta, zachęcający 

inwestorów do zaangażowania się w jego 

realizację. 

- brak wzorców podobnych działań w Polsce – 

konieczność korzystania z doświadczeń 

zagranicznych, realizowanych często w 

innych realiach; 

- brak podstaw prawnych dla skutecznego 

wdrożenia tych działań – konieczność 

bazowania na dobrej woli stron. 

Szanse Zagrożenia 

- wysoki poziom świadomości inwestorów co 

do znaczenia jakości przestrzeni dla 

pomyślności ekonomicznej przedsięwzięcia; 

- konkurencyjność projektu na tle innych 

realizacji w Trójmieście i w Polsce. 

- nadmierne sformalizowanie procesu 

inwestycyjnego; 

- rozbieżności interesów pomiędzy władzami 

miejskimi a inwestorami; 

- brak woli współpracy ze strony inwestorów. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Wspomożenie koordynacji całości inwestycji prowadzące do uzyskania wysokiej jakości 

przestrzeni 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i ekonomiczne aspekty 

rozwoju Młodego Miasta; 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A1. Utworzenie instancji 

koordynującej przestrzenne, 

społeczne i ekonomiczne 

aspekty rozwoju Młodego 

Miasta; 

Obecność instytucji Władze miejskie, 

właściciel terenu 

Wspólne 

podejmowanie 

działań 

zmierzających do 

utworzenia 

instytucji 

 A4. Wykreowanie spójnego 

systemu przestrzeni 

publicznych dzielnicy; 

Procentowy udział 

pieszych wśród 

osób 

przybywających na 

teren Młodego 

Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 A5. Koordynacja architektury 

i urbanistyki dzielnicy 

zapewniająca jej spójność 

strukturalną i wizualną, 

miejski charakter przestrzeni 

oraz szczególną tożsamość; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Wspomożenie koordynacji 

całości inwestycji 

prowadzące do uzyskania 

wysokiej jakości przestrzeni 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Uzyskanie jasnych reguł 

postępowania przy 

projektowaniu 

poszczególnych inwestycji; 

Powszechność 

dostępności 

informacji na 

temat reguł 

inwestowania na 

Młodym Mieście 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Uzyskanie wysokiej jakości 

przestrzeni. 

Cena kupna i 

wynajmu 

nieruchomości 

Dane od 

deweloperów i 

pośredników w 

handlu 

nieruchomościami 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych przez 

powołaną w tym 

celu instytucję 
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A-II. Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta 

o charakterze układowym. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Warunek sprawnego funkcjonowania przyszłej dzielnicy; 

- Umożliwia realizację innych inwestycji, w tym programu 

komercyjnego; 

- Zapewnia skomunikowanie dzielnicy na poziomie lokalnym i 

ponadlokalnym. 

Zakres projektu - Opracowanie spójnego programu budowy podstawowego układu 

komunikacyjnego, z podziałem na etapy; 

- Ustalenie instytucji odpowiedzialnej za realizację zadań objętych 

programem oraz jej umocowania organizacyjnego i finansowego; 

- Uzyskanie finansowania niezbędnego dla realizacji programu; 

- Sukcesywna realizacja kolejnych etapów programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Uzyskanie dobrego i sprawnego połączenia Młodego Miasta z resztą 

Gdańska oraz innymi miastami Metropolii; 

- Wykształcenie głównej osi komunikacyjnej dzielnicy. 

 
Siły Słabości 

- ustalenie w planach miejscowych przebiegu 

podstawowych elementów układu; 

- istniejące wydzielenia terenu; 

- uporządkowane stosunki własnościowe; 

- świadomość konieczności realizacji 

poszczególnych elementów układu. 

- skala inwestycji (ul. Nowa Wałowa); 

- konieczność pozyskania środków 

zewnętrznych; 

- dotychczasowy brak postępów w realizacji 

inwestycji. 

Szanse Zagrożenia 

- dynamiczny rozwój Młodego Miasta jako 

nowej dzielnicy Gdańska; 

- powiązanie nowej infrastruktury 

komunikacyjnej z rozwojem transportu 

zbiorowego; 

- pozyskanie funduszy unijnych. 

- nadanie ul. Nowej Wałowej rangi arterii 

przelotowej; 

- podział Młodego Miasta na dwie słabo 

powiązane ze sobą części. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Uruchomienie procesu inwestycyjnego poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

obszaru Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A4. Wykreowanie spójnego 

systemu przestrzeni 

publicznych dzielnicy; 

Procentowy udział 

pieszych wśród 

osób 

przybywających na 

teren Młodego 

Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 C2. Zapewnienie sprawnego i 

efektywnego systemu 

inwestowania, bazującego 

m.in. na wykorzystaniu 

funduszy unijnych i 

pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 

 C4. Wykreowanie 

efektywnego popytu na ofertę 

Młodego Miasta. 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Uruchomienie procesu 

inwestycyjnego poprzez 

zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej obszaru 

Młodego Miasta 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego – 

w tym zarówno w 

odniesieniu do 

inwestycji 

komunikacyjnych 

jak i 

komercyjnych 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Uzyskanie dobrego i 

sprawnego połączenia 

Młodego Miasta z resztą 

Gdańska oraz innymi 

miastami Metropolii; 

Przepustowość 

układu 

komunikacyjnego 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Wykształcenie głównej osi 

komunikacyjnej dzielnicy. 

Przepustowość 

układu 

komunikacyjnego 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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A-III. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o 

charakterze lokalnym i dojazdowym. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Gwarantuje możliwość sprawnego funkcjonowania przyszłej dzielnicy; 

- Umożliwia realizację kolejnych inwestycji. 

Zakres projektu - Opracowanie spójnego i logicznego układu komunikacyjnego w skali 

lokalnej, łatwego w realizacji; 

- Podział układu na sensowne etapy, umożliwiające realizację etapową 

przez kolejnych inwestorów; 

- Pozyskanie inwestorów oraz zapewnienie finansowania; 

- Konsekwentna realizacja i utrzymanie układu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Wykształcenie sieci ulicznej umożliwiającej wygodne użytkowanie 

dzielnicy; 

- Wykształcenie kompleksowego układu urbanistycznego dzielnicy. 

 
Siły Słabości 

- możliwość etapowego rozwoju sieci ulicznej; 

- rozbudowa układu możliwa wraz z realizacją 

kolejnych przedsięwzięć; 

- istni9oejące, możliwe do wykorzystania, 

elementy układu ulicznego. 

- dotychczasowy brak synchronizacji pomiędzy 

etapowaniem inwestycji a rozwojem układu 

komunikacyjnego; 

- zły stan obecnej infrastruktury ulicznej na 

terenie Młodego Miasta. 

Szanse Zagrożenia 

- porozumienie pomiędzy właścicielami 

terenów gwarantujące spójne zrealizowanie 

układu; 

- pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizację części zadań. 

- fragmentaryczność realizacji układu; 

- brak porozumienia pomiędzy poszczególnymi 

inwestorami; 

- zbyt duża intensywność wykorzystania układu 

zagrażająca jakości przestrzeni dzielnicy. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Realizacja infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej pełne wykorzystanie przestrzeni 

Młodego Miasta. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji; 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A3. Wykorzystanie wody na 

potrzeby turystyki i 

komunikacji 

Intensywność 

ruchu wodnego, 

liczba sprzedanych 

biletów na rejsy 

Operatorzy usług 

wodnych, w tym 

mariny 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 A4. Wykreowanie spójnego 

systemu przestrzeni 

publicznych dzielnicy; 

Procentowy udział 

pieszych wśród 

osób 

przybywających na 

teren Młodego 

Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 A6. Kompleksowe 

zarządzanie i koordynacja 

rozwoju dzielnicy (w tym 

infrastruktury), przemyślane 

etapowanie rozwoju; 

Liczba nowych 

inwestycji w 

przestrzeni 

Młodego Miasta, 

jakość przestrzeni 

dzielnicy 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Realizacja infrastruktury 

komunikacyjnej 

umożliwiającej pełne 

wykorzystanie przestrzeni 

Młodego Miasta. 

Procent realizacji 

założonego 

programu 

realizacji 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Wykształcenie sieci ulicznej 

umożliwiającej wygodne 

użytkowanie dzielnicy; 

Liczba nowych 

inwestycji w 

przestrzeni 

Młodego Miasta, 

jakość przestrzeni 

dzielnicy 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 Wykształcenie 

kompleksowego układu 

urbanistycznego dzielnicy 

Stopień spójności 

nowego układu 

przestrzennego 

Młodego Miasta 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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A-IV. Rozwój infrastruktury podziemnej Młodego Miasta. 

 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Realizacja infrastruktury podziemnej warunkuje powstanie 

jakichkolwiek inwestycji o charakterze kubaturowym; 

- Wraz z układem komunikacyjnym infrastruktura podziemna zbuduje 

strukturę urbanistyczną Młodego Miasta. 

Zakres projektu - Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego projektu sieci 

infrastrukturalnej, z podziałem na etapy; 

- Pozyskanie inwestorów oraz określenie zasad etapowania i współpracy; 

- Pozyskanie finansowania; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Obszar Młodego Miasta gotowy do przyjęcia inwestycji kubaturowych 

o różnym charakterze; 

- Wysoka jakość usług infrastrukturalnych; 

- Uruchomienie mechanizmu zwrotu poniesionych nakładów 

finansowych. 

 
Siły Słabości 

- możliwość kompleksowej realizacji całego 

układu „na surowym korzeniu”; 

- zakładany wysoki poziom rentowności 

przedsięwzięcia. 

- ogromna skala inwestycji; 

- konieczność mobilizacji znaczących środków 

inwestycyjnych. 

Szanse Zagrożenia 

- możliwość osiągnięcia dobrych standardów 

funkcjonowania obszaru pod względem 

infrastruktury; 

- możliwość wprowadzenia nowoczesnych, 

proekologicznych technologii 

infrastrukturalnych; 

- możliwość pozyskania funduszy europejskich 

na realizację niektórych zadań. 

- brak koordynacji działań na etapie 

inwestycyjnym; 

- możliwe zagrożenia wynikające z błędów 

projektowych i realizacyjnych; 

- problemy z eksploatacją – w szczególności w 

początkowym etapie; 

- naruszenie wrażliwych struktur podziemnych; 

- brak finansowania zewnętrznego. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Realizacja pełnej infrastruktury o wysokiej jakości umożliwiającej szybki i kompleksowy 

rozwój Młodego Miasta  

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A2. Realizacja pełnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej dzielnicy; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A2. Realizacja pełnej 

infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej 

dzielnicy; 

Liczba obiektów 

oddanych do 

użytkowania z 

wykorzystaniem 

nowych układów 

infrastrukturalnych 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta; 

 
Centralny cel 

projektu: 

Realizacja pełnej 

infrastruktury o wysokiej 

jakości umożliwiającej szybki 

i kompleksowy rozwój 

Młodego Miasta 

Procent realizacji 

zamierzonego 

programu 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń, 

gestorzy sieci 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta; 

 
Efekty: Obszar Młodego Miasta 

gotowy do przyjęcia 

inwestycji kubaturowych o 

różnym charakterze; 

Ilość nowych 

inwestycji 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń, 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta; 

 Wysoka jakość usług 

infrastrukturalnych; 

Stopień satysfakcji 

mieszkańców i 

inwestorów 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń, 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta; 

 Uruchomienie mechanizmu 

zwrotu poniesionych 

nakładów finansowych 

Okres zwrotu 

poniesionych 

nakładów 

Dane inwestorów 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta; 
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A-V. Rozwój spójnego systemu miejskich przestrzeni publicznych Młodego 

Miasta. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Szansa na stworzenie nowego układu przestrzennego, gwarantującego 

powiązanie Młodego Miasta z resztą Śródmieścia Gdańska; 

- Umożliwienie wykorzystania Wisły jako drogi wodnej o znaczeniu dla 

komunikacji lokalnej oraz elementu układu przestrzeni publicznej 

Gdańska. 

Zakres projektu - Analiza zamierzeń inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych 

działek i terenów; 

- Określenie głównego systemu przestrzeni publicznych Młodego 

Miasta, obejmującego m.in. Drogę do Wolności; 

- Opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju systemu przestrzeni 

publicznych Młodego Miasta; 

- Określenie sposobu realizacji poszczególnych elementów systemu, 

określenie etapowania; 

- Sukcesywna realizacja zamierzeń. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Wykształcenie nowego układu miejskich przestrzeni publicznych na 

całym obszarze Młodego Miasta; 

- Zapewnienie dostępu pieszego do wszystkich działek inwestycyjnych. 

 
Siły Słabości 

- bliskość centrum Gdańska; 

- nadwodne położenie; 

- możliwość kontynuowania istniejących 

ciągów przestrzeni publicznych miasta. 

- niechęć inwestorów do kształtowania 

przestrzeni o publicznym charakterze w 

granicach ich działek; 

- brak wyznaczonego systemu ciągów 

publicznych w planie miejscowym; 

- niekomercyjny charakter przestrzeni 

publicznej. 

Szanse Zagrożenia 

- zrozumienie wagi odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni publicznej dla 

jakości przestrzeni; 

- uzyskanie finansowania zewnętrznego dla 

realizacji projektu; 

- fragmentacja przestrzeni Młodego Miasta; 

- konflikt interesów pomiędzy inwestorami a 

władzami miejskimi. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Wykształcenie czytelnego i spójnego systemu różnorodnych i otwartych dla każdego 

przestrzeni publicznych dającego możliwość ich wykorzystania zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami poszczególnych jednostek, zbiorowości i grup społecznych. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uzgodnień dotyczących 

rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości organizmu miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu rozwoju dzielnicy; 

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o charakterze unikatowym; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A4. Wykreowanie spójnego 

systemu przestrzeni 

publicznych dzielnicy; 

Procentowy udział 

pieszych wśród 

osób 

przybywających na 

teren Młodego 

Miasta 

Ilość, jakość i 

różnorodność 

zdarzeń w 

przestrzeni 

publicznej 

dzielnicy 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 B1. Stworzenie forum dla 

demokratycznej wymiany 

myśli, poglądów, uzgodnień 

dotyczących rozwoju 

Młodego Miasta i Gdańska 

jako całości organizmu 

miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu 

rozwoju dzielnicy; 

Ilość oraz 

skuteczność debat i 

spotkań 

dotyczących 

przyszłości 

Młodego Miasta, 

obecność 

różnorodnych (w 

tym skrajnych) 

postaw i poglądów 

oraz przepływ 

informacji 

pomiędzy grupami 

i zbiorowościami je 

reprezentującymi 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 C3. Rozwój zróżnicowanego 

programu miejskiego, z 

elementami o charakterze 

unikatowym; 

Stopień 

różnorodności 

realizowanego 

programu 

miejskiego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Wykształcenie czytelnego i 

spójnego systemu 

różnorodnych i otwartych dla 

każdego przestrzeni 

publicznych dającego 

możliwość ich wykorzystania 

zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami poszczególnych 

jednostek, zbiorowości i grup 

społecznych. 

Ilość, jakość i 

różnorodność 

zdarzeń w 

przestrzeni 

publicznej 

dzielnicy, 

żywotność tych 

przestrzeni 

Badania ankietowe 

prowadzone wśród 

użytkowników 

przestrzeni 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Wykształcenie nowego 

układu miejskich przestrzeni 

publicznych na całym 

obszarze Młodego Miasta; 

Procentowy 

stopień realizacji 

zamierzonego 

programu 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Zapewnienie dostępu 

pieszego do wszystkich 

działek inwestycyjnych 

Możliwość 

dostępu pieszego 

do wszystkich 

działek 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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A-VI. Ochrona dziedzictwa kultury materialnej terenów postoczniowych. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Uatrakcyjnienie i wzmocnienie wizerunku miejsca jako potencjalnego 

projektu o szczególnym charakterze; 

- Pozyskanie akceptacji i poparcia dla realizacji Młodego Miasta wśród 

lokalnej społeczności – w tym stoczniowców; 

- Utrzymanie szczególnych cech autentyzmu i tożsamości miejsca. 

Zakres projektu - Inwentaryzacja i waloryzacja stanu zachowanych elementów 

dziedzictwa; 

- Określenie programu ochrony i zachowania wartościowych elementów 

dziedzictwa; 

- Pozyskanie finansowania dla realizacji projektu; 

- Utworzenie stałej ekspozycji elementów ruchomych; 

- Rozwój warstwy informacyjno – edukacyjnej projektu; 

- Sukcesywna realizacja poszczególnych elementów projektu; 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Zachowanie możliwie dużej ilości elementów dziedzictwa 

stoczniowego; 

- Stworzenie stałej ekspozycji dokumentującej historię miejsca i tradycje 

stoczniowe. 

 
Siły Słabości 

- duża ilość autentycznych, dobrze 

zachowanych elementów dziedzictwa 

stoczniowego; 

- Centralne Muzeum Morskie jako potencjalny 

partner w realizacji, o dobrym przygotowaniu 

profesjonalnym; 

- rosnące zainteresowanie dziedzictwem kultury 

przemysłowej. 

- postępująca degradacja przestrzeni stoczni; 

- brak pełnej inwentaryzacji zasobów, 

przypadkowość w działaniach rozbiórkowych. 

Szanse Zagrożenia 

- wykreowanie przestrzeni o szczególnych 

rysach autentyzmu i tożsamości; 

- pozyskanie finansowania od inwestorów oraz 

ze źródeł zewnętrznych. 

- potencjalny konflikt z działaniami 

inwestorów; 

- stworzenie przestrzeni tematycznej zamiast 

zachowania jedynie autentycznych elementów 

dziedzictwa; 

- utrata większości wartościowych elementów; 

 

Centralny cel projektu: 

 

Wysoki stopień zachowania i wyeksponowania przestrzennych elementów tożsamości 

miejsca oraz optymalne ich zintegrowanie z nowo realizowanymi przedsięwzięciami 

inwestycyjnymi. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spójność strukturalną i 

wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną tożsamość; 

B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania nowego oblicza 

Młodego Miasta;   

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni jak i kwestii programowych 

czy społecznych;   

 

 



 53 

Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A5. Koordynacja architektury 

i urbanistyki dzielnicy 

zapewniająca jej spójność 

strukturalną i wizualną, 

miejski charakter przestrzeni 

oraz szczególną tożsamość; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta, 

liczba nowych 

obiektów o 

architekturze 

zintegrowanej z 

tradycja krajobrazu 

miejsca 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 B2. Wykorzystanie 

dziedzictwa „Solidarności” w 

procesie kształtowania 

nowego oblicza Młodego 

Miasta;   

Ilość 

zidentyfikowanych 

w przestrzeni 

dzielnicy pamiątek 

wykorzystanych w 

nowych 

przedsięwzięciach 

inwestycyjnych 

Badania 

inwentaryzacyjne, 

badania opinii 

społecznej 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta, w tym – 

opinii publicznej i 

środowisk 

„solidarnosciowych” 

 C1. Stworzenie reguł 

„dobrego inwestowania na 

Młodym Mieście” – 

obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących 

zarówno kwestie jakości 

przestrzeni jak i kwestii 

programowych czy 

społecznych; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta, 

liczba nowych 

obiektów o 

architekturze 

zintegrowanej z 

tradycja krajobrazu 

miejsca 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Wysoki stopień zachowania 

i wyeksponowania 

przestrzennych elementów 

tożsamości miejsca oraz 

optymalne ich zintegrowanie 

z nowo realizowanymi 

przedsięwzięciami 

inwestycyjnymi. 

Procent 

zachowanych 

obiektów w stosunku 

do 

zinwentaryzowanego 

stanu początkowego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą 

proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta, w tym – 

opinii publicznej i 

środowisk 

„solidarnosciowych” 

 
Efekty: Zachowanie możliwie dużej 

ilości elementów dziedzictwa 

stoczniowego; 

Pozytywne opinie 

mieszkańców i 

turystów 

Badania opinii 

mieszkańców i 

turystów 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Stworzenie stałej ekspozycji 

dokumentującej historię 

miejsca i tradycje 

stoczniowe. 

Istnienie 

ekspozycji 

Władze instytucji 

odpowiedzialnej za 

stworzenie 

ekspozycji 

Istnienie 

niezależnego 

podmiotu 

odpowiedzialnego za 

realizację zadania. 
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A-VII. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności i układu Drogi do 

Wolności. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Europejskie Centrum Solidarności oraz zespół Drogi do Wolności 

stanowić mogą kluczowy rys przestrzeni Młodego Miasta, nadający mu 

szczególną tożsamość; 

- ECS i Droga do Wolności stanowić będą katalizator rozwoju 

różnorodnych projektów komercyjnych Młodego Miasta. 

Zakres projektu - Opracowanie scenariusza ekspozycji i wynikających z niego 

uwarunkowań dla projektantów; 

- Wyłonienie projektu w wyniku międzynarodowego konkursu 

architektonicznego; 

- Realizacja projektu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Powstanie znaczącej dominanty funkcjonalnej i architektonicznej w 

przestrzeni dzielnicy. 

 
Siły Słabości 

- tradycja miejsca – jako kolebki 

„Solidarności”; 

- siła idei ECS. 

- konieczność zjednoczenia wielu sił wokół 

projektu; 

- konflikty o charakterze politycznym; 

- dezintegracja środowisk post-

solidarnościowych; 

- brak szerokiej konsultacji społecznej idei. 

Szanse Zagrożenia 

- ustalony harmonogram działania – do roku 

2010.; 

- podjęte zobowiązania społeczne, obligujące 

partnerów do współdziałania. 

- konieczność zapewnienia znaczących środków 

finansowych na realizację; 

- brak wzorów podobnych realizacji w Polsce; 

- wykorzystywanie idei „Solidarności” do 

celów bieżącej walki politycznej. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Stworzenie Centrum Solidarności jako miejsca dokumentacji i promocji dziedzictwa 

„Solidarności” o znaczeniu światowym. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uzgodnień dotyczących 

rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości organizmu miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu rozwoju dzielnicy; 

B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania nowego oblicza 

Młodego Miasta;   

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B1. Stworzenie forum dla 

demokratycznej wymiany 

myśli, poglądów, uzgodnień 

dotyczących rozwoju 

Młodego Miasta i Gdańska 

jako całości organizmu 

miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu 

rozwoju dzielnicy; 

Ilość oraz 

skuteczność debat i 

spotkań 

dotyczących 

przyszłości 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 B2. Wykorzystanie 

dziedzictwa „Solidarności” w 

procesie kształtowania 

nowego oblicza Młodego 

Miasta;   

Ilość 

zidentyfikowanych 

w przestrzeni 

dzielnicy pamiątek 

wykorzystanych w 

nowych 

przedsięwzięciach 

inwestycyjnych 

Badania 

inwentaryzacyjne, 

badania opinii 

społecznej 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta, w tym – 

opinii publicznej i 

środowisk 

„solidarnościowych” 

 B5. Wykreowanie 

wielonarodowego i 

wielokulturowego charakteru 

miejsca; 

Poziom 

zainteresowania 

dzielnicą wśród 

społeczności 

światowej, ilość 

osób 

uczestniczących w 

poszczególnych 

projektach 

kulturalnych i 

artystycznych 

Badania opinii 

społecznej, 

organizatorzy 

imprez 

Prowadzenie 

promocji miejsca o 

zasięgu europejskim 

 
Centralny cel 

projektu: 

Stworzenie Centrum 

Solidarności jako miejsca 

dokumentacji i promocji 

dziedzictwa „Solidarności” o 

znaczeniu światowym. 

Wzrost 

zainteresowania 

problemem 

dziedzictwa 

‘Solidarności” 

Badania opinii 

społecznej 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta, w tym – 

opinii publicznej i 

środowisk 

„solidarnościowych” 

 
Efekty: Powstanie znaczącej 

dominanty funkcjonalnej i 

architektonicznej w 

przestrzeni dzielnicy. 

Rozpoznawalność 

budynku, jego 

wyodrębnienie w 

przestrzeni 

Młodego Miasta, 

ilość 

odwiedzających 

Badania opinii 

społecznej 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta, w tym – 

opinii publicznej 
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A-VIII. Odbudowa nabrzeży i realizacja nawodnych promenad 

publicznych. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Umożliwienie wykorzystania wody jako czynnika podnoszącego 

atrakcyjność przestrzeni miejsca; 

- Umożliwienie wzbogacenia programu użytkowego dzielnicy o funkcje 

związane z turystyką i rekreacją wodną. 

Zakres projektu - Kompleksowa diagnoza stanu nabrzeży; 

- Opracowanie etapowego programu odbudowy nabrzeży i realizacji 

powiązanych z nimi bulwarów nadwodnych; 

- Uzyskanie finansowania, w tym w ramach inwestycji sektora 

prywatnego; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Wykształcony system wysokiej jakości przestrzeni publicznych o 

charakterze nadwodnym; 

- Dobry stan techniczny nabrzeży, umożliwiający ich wykorzystanie na 

cele turystyki i rekreacji. 

 
Siły Słabości 

- istniejące układy nabrzeży; 

- bieżące wykorzystywanie nabrzeży na cele 

stoczniowe; 

- możliwość realizacji publicznej promenady na 

całej długości nabrzeża. 

- zły stan techniczny nabrzeży; 

- wysoki koszt odbudowy nabrzeży; 

- wielość instytucji administrujących drogami 

wodnymi i nabrzeżami. 

Szanse Zagrożenia 

- wykorzystanie funduszy unijnych; 

- skoncentrowanie własności nabrzeży w rękach 

właściciela terenu; 

- powiązanie programu odbudowy nabrzeży z 

rozwojem nieruchomości do nich 

przylegających. 

- konflikty kompetencyjne; 

- brak udziału władz miejskich w procesie 

realizacji programu; 

- konflikty interesów pomiędzy inwestorami. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Stworzenie atrakcyjnego ciągu pieszego, umożliwiającego dostęp do wody 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji; 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o charakterze unikatowym; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A3. Wykorzystanie wody na 

potrzeby turystyki i 

komunikacji 

Intensywność 

ruchu wodnego, 

liczba sprzedanych 

biletów na rejsy 

Operatorzy usług 

wodnych, w tym 

mariny 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 A4. Wykreowanie spójnego 

systemu przestrzeni 

publicznych dzielnicy; 

Procentowy udział 

pieszych wśród 

osób 

przybywających na 

teren Młodego 

Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 C3. Rozwój zróżnicowanego 

programu miejskiego, z 

elementami o charakterze 

unikatowym; 

Stopień 

różnorodności 

realizowanego 

programu 

miejskiego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Stworzenie atrakcyjnego 

ciągu pieszego, 

umożliwiającego dostęp do 

wody 

Liczba osób 

korzystających z 

przestrzeni 

nadwodnej 

Badania ankietowe 

 

 

Prowadzenie 

regularnych badań 

stanu wykorzystania 

przestrzeni 

nadwodnych 

 
Efekty: Wykształcony system 

wysokiej jakości przestrzeni 

publicznych o charakterze 

nadwodnym; 

Istnienie 

promenady 

Operator 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnych badań 

stanu wykorzystania 

przestrzeni 

nadwodnych 

 Dobry stan techniczny 

nabrzeży, umożliwiający ich 

wykorzystanie na cele 

turystyki i rekreacji. 

Ilość jednostek 

turystyczno – 

rekreacyjnych 

korzystających z 

infrastruktury 

nabrzeży 

Administrator 

nabrzeży 

Prowadzenie 

regularnych badań 

stanu wykorzystania 

przestrzeni 

nadwodnych 
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A-IX. Budowa infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Umożliwienie wykorzystania wody jako czynnika podnoszącego 

atrakcyjność przestrzeni miejsca; 

- Umożliwienie wzbogacenia programu użytkowego dzielnicy o funkcje 

związane z turystyką i rekreacją wodną. 

Zakres projektu - Identyfikacja miejsc możliwej lokalizacji infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej; 

- Analiza zapotrzebowania na nową infrastrukturę turystyczno-

rekreacyjną w kontekście rozwoju Młodego Miasta jako nowej 

dzielnicy Śródmieścia Gdańska; 

- Opracowanie programu rozwoju w/w infrastruktury, z podziałem na 

etapy i z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestorów; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Nadanie Młodemu Miastu prawdziwie nadwodnego charakteru; 

- Realizacja w niezbędnym zakresie infrastruktury dla turystyki i 

rekreacji wodnej. 

 
Siły Słabości 

- znaczący potencjał miejsca; 

- moda na sporty wodne; 

- istniejące w mieście elementy infrastruktury – 

tradycja miejsca. 

- wysoki koszt realizacji nowej infrastruktury; 

- elitarność sportów wodnych. 

Szanse Zagrożenia 

- wykorzystanie funduszy unijnych; 

- kreacja mody na sporty wodne jako elementu 

„stylu życia” na Młodym Mieście; 

- brak konkurencji ze strony innych lokalizacji. 

- niska rentowność inwestycji; 

- brak zaangażowania władz miejskich w 

realizację projektu; 

- brak zainteresowania wykorzystaniem w/w 

infrastruktury. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Stworzenie pełnej infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej umożliwiającej swobodne z 

niej korzystanie w ciągu całego roku. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji; 

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców; 

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o charakterze unikatowym; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A3. Wykorzystanie wody na 

potrzeby turystyki i 

komunikacji 

Intensywność 

ruchu wodnego, 

liczba sprzedanych 

biletów na rejsy 

Operatorzy usług 

wodnych, w tym 

mariny 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 B3. Rozwijanie wizerunku 

atrakcyjnej dzielnicy 

śródmiejskiej o 

konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla 

zróżnicowanej grupy 

odbiorców; 

Ilość osób 

napływających do 

Młodego Miasta w 

celach 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

Ilość osób 

zamieszkujących 

obszar Młodego 

Miasta 

Dane właścicieli 

budynków 

mieszkalnych i 

punktów 

usługowych, 

Badania ankietowe 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 C3. Rozwój zróżnicowanego 

programu miejskiego, z 

elementami o charakterze 

unikatowym; 

Stopień 

różnorodności 

realizowanego 

programu 

miejskiego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Stworzenie pełnej 

infrastruktury dla turystyki i 

rekreacji wodnej 

umożliwiającej swobodne z 

niej korzystanie w ciągu 

całego roku. 

Przepustowość 

infrastruktury 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Nadanie Młodemu Miastu 

prawdziwie nadwodnego 

charakteru; 

Ilość osób 

korzystających z 

przestrzeni 

publicznych i 

infrastruktury 

związanej z wodą  

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję, badania 

ankietowe 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Realizacja w niezbędnym 

zakresie infrastruktury dla 

turystyki i rekreacji wodnej. 

Ilość osób 

korzystających z 

przestrzeni 

publicznych i 

infrastruktury 

związanej z wodą 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję, badania 

ankietowe 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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B. Sfera społeczna: 
 

B-I. Stworzenie centrum informacyjnego jako miejsca dokumentującego 

historię i tradycję oraz bazy informacji o przyszłym rozwoju Młodego 

Miasta. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Rozpropagowanie idei budowy Młodego Miasta; 

- Zabezpieczenie przed nadmiernym upolitycznieniem idei budowy 

Młodego Miasta; 

- Możliwość scalenia dzielnicy z resztą obszaru Śródmieścia. 

Zakres projektu - Opracowanie programu budowy Centrum; 

- Stworzenie Infoboxu zawierającego materiały dotyczące przyszłego 

kształtu Młodego Miasta; 

- Opracowanie i wdrożenie programu przedstawiania idei budowy 

Młodego Miasta na różnych forach; 

- Pozyskanie środków finansowych; 

- Realizacja całości zamierzeń. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Zapewnienie mieszkańcom miasta i przyjezdnym informacji o 

kierunkach przekształceń Młodego Miasta; 

- Popularyzacja programu przekształceń Młodego Miasta. 

 
Siły Słabości 

- istniejące materiały na temat kierunków 

rozwoju Młodego Miasta; 

- istniejąca struktura „showroom-u” w siedzibie 

właściciela terenu; 

- doświadczenia zagraniczne. 

- brak podobnych wzorców w Polsce; 

- brak publicznie dostępnego miejsca 

ekspozycji materiałów na temat rozwoju 

Młodego Miasta; 

- brak szerokiego zainteresowania społecznego 

kierunkami rozwoju Młodego Miasta. 

Szanse Zagrożenia 

- rozwój postaw obywatelskich w 

społeczeństwie; 

- wspomożenie procesu przez profesjonalne 

organizacje zawodowe; 

- zainteresowanie władz miasta 

demokratycznym dyskursem na temat 

kierunków rozwoju dzielnicy; 

- współpraca inwestorów oraz właścicieli 

terenu. 

- niechęć inwestorów i właścicieli terenu do 

brania pod uwagę głosu społecznego; 

- upolitycznienie procesu rozwoju Młodego 

Miasta. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Zapewnienie pełnego dostępu do informacji o przeszłości i przyszłości Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spójność strukturalną i 

wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną tożsamość; 

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uzgodnień dotyczących 

rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości organizmu miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu rozwoju dzielnicy; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A5. Koordynacja architektury 

i urbanistyki dzielnicy 

zapewniająca jej spójność 

strukturalną i wizualną, 

miejski charakter przestrzeni 

oraz szczególną tożsamość 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 B1. Stworzenie forum dla 

demokratycznej wymiany 

myśli, poglądów, uzgodnień 

dotyczących rozwoju 

Młodego Miasta i Gdańska 

jako całości organizmu 

miejskiego prowadzącej do 

uspołecznienia procesu 

rozwoju dzielnicy; 

Ilość oraz 

skuteczność debat i 

spotkań 

dotyczących 

przyszłości 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Zapewnienie pełnego dostępu 

do informacji o przeszłości i 

przyszłości Młodego Miasta 

Stan świadomości 

społecznej co do 

przyszłości 

dzielnicy 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnych badań 

oraz akcji 

informacyjnych 

przez instytucje 

koordynującą rozwój 

Młodego Miasta 

 
Efekty: Zapewnienie mieszkańcom 

miasta i przyjezdnym 

informacji o kierunkach 

przekształceń Młodego 

Miasta; 

Stan świadomości 

społecznej co do 

przyszłości 

dzielnicy 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnych badań 

oraz akcji 

informacyjnych 

przez instytucje 

koordynującą rozwój 

Młodego Miasta 

 Popularyzacja programu 

przekształceń Młodego 

Miasta 

Stan świadomości 

społecznej co do 

przyszłości 

dzielnicy 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnych badań 

oraz akcji 

informacyjnych 

przez instytucje 

koordynującą rozwój 

Młodego Miasta 
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B-II. Stworzenie forum demokratycznej wymiany myśli, poglądów i 

uzgodnień na temat kierunków rozwoju Młodego Miasta. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Wzrost atrakcyjności miejsca jako przestrzeni miejskiej; 

- Uzyskanie przejrzystości zasad budowy przestrzeni Młodego Miasta; 

- Rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności społecznej za kształt 

przestrzeni Młodego Miasta. 

Zakres projektu - Opracowanie projektu platform dyskusji – w tym zarówno 

materialnych jak i wirtualnych; 

- Zidentyfikowanie właściwych form i sposobów dyskusji o kierunkach 

rozwoju Młodego Miasta, w tym mogących przynieść realne efekty; 

- Opracowanie spójnego programu budowy forum wymiany idei 

dotyczących kierunków rozwoju Młodego Miasta; 

- Określenie potrzeb i zidentyfikowanie źródeł finansowania projektu; 

- Realizacja projektu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Wytworzenie platformy dyskusji o kierunkach przekształceń Młodego 

Miasta; 

- Rozwój zachowań obywatelskich. 

 
Siły Słabości 

- udział społeczności lokalnej w 

dotychczasowych dyskusjach na temat 

kierunków rozwoju Młodego Miasta; 

- planowana różnorodność programowa i 

społeczna Młodego Miasta. 

- brak znaczących doświadczeń odnoszących 

się do obywatelskiej dyskusji nad kierunkami 

rozwoju przestrzennego w Gdańsku; 

- brak znaczącego zainteresowania 

mieszkańców miasta kierunkami rozwoju 

Młodego Miasta. 

Szanse Zagrożenia 

- wspomożenie procesu przez profesjonalne 

organizacje zawodowe; 

- zainteresowanie władz miasta 

demokratycznym dyskursem na temat 

kierunków rozwoju dzielnicy; 

- współpraca inwestorów oraz właścicieli 

terenu. 

- niechęć inwestorów i właścicieli terenu do 

brania pod uwagę głosu społecznego; 

- upolitycznienie procesu rozwoju Młodego 

Miasta. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Budowanie świadomej i aktywnej obywatelsko społeczności lokalnej 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej; 

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca; 

B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B4. Wykreowanie 

demokratycznej, 

zróżnicowanej społeczności 

lokalnej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 B5. Wykreowanie 

wielonarodowego i 

wielokulturowego charakteru 

miejsca; 

Poziom 

zainteresowania 

dzielnicą wśród 

społeczności 

światowej, ilość 

osób 

uczestniczących w 

poszczególnych 

projektach 

kulturalnych i 

artystycznych 

Badania opinii 

społecznej, 

organizatorzy 

imprez 

Prowadzenie 

promocji miejsca o 

zasięgu europejskim 

 B7. Rozwój zróżnicowanych 

form działalności 

obywatelskiej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Budowanie świadomej i 

aktywnej obywatelsko 

społeczności lokalnej 

Poziom rozwoju 

społeczności 

lokalnej 

Badania ankietowe 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 
Efekty: Wytworzenie platformy 

dyskusji o kierunkach 

przekształceń Młodego 

Miasta; 

Istnienie forum – 

miejsca, strony 

internetowej – 

wymiany 

poglądów nt. 

Młodego Miasta 

Dane operatora 

strony, miejsca 

Wspomaganie 

procesu przez 

operatora programu 

 Rozwój zachowań 

obywatelskich 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 
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B-III. Opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji programowej i 

organizacyjnej Europejskiego Centrum Solidarności i Drogi do Wolności 

jako kluczowych instytucji społecznych dzielnicy. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Nadanie Młodemu Miastu szczególnego znaczenia na mapie mentalnej 

Gdańska; 

- Wykreowanie znaczącego punktu zainteresowania dla mieszkańców 

miasta i przyjezdnych. 

Zakres projektu - Opracowanie pełnego scenariusza ekspozycji i powiązanie jej z 

dyskusją nad architektonicznym kształtem budowli; 

- Zgromadzenie eksponatów dla celów muzealnych; 

- Opracowanie programu funkcjonowania projektu, w tym – jego funkcji 

edukacyjnych i kulturalnych; 

- Sukcesywna realizacja zamierzeń. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Powstanie kompleksu o unikatowym charakterze – zarówno w 

odniesieniu do kwestii przestrzennych jak i programowo – 

funkcjonalnych; 

- Wykreowanie programu użytkowego obiektu o oddziaływaniu 

ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

 
Siły Słabości 

- dziedzictwo „Solidarności”; 

- wola powstania projektu; 

- istniejące wzorce postępowania przy kreacji 

podobnych zamierzeń. 

- brak jasno sprecyzowanej funkcji obiektu; 

- brak jednoznacznie wskazanej docelowej 

grupy zainteresowanych korzystaniem z 

obiektu. 

Szanse Zagrożenia 

- polityczna wola powstania obiektu i związanej 

z nim ekspozycji; 

- podpisane dokumenty, w tym akt erekcyjny. 

- brak finansowania budowy i utrzymania 

ekspozycji; 

- konflikty polityczne dotyczące zakresu i 

sposobu realizacji programu ekspozycji. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Zgromadzenie wszelkich przesłanek niezbędnych dla powołania instytucji Europejskie 

centrum Solidarności oraz dla budowy obiektu centrum. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania nowego oblicza 

Młodego Miasta;   

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej; 

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o charakterze unikatowym;
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B2. Wykorzystanie 

dziedzictwa „Solidarności” w 

procesie kształtowania 

nowego oblicza Młodego 

Miasta;   

 

 

Ilość 

zidentyfikowanych 

w przestrzeni 

dzielnicy pamiątek 

wykorzystanych w 

nowych 

przedsięwzięciach 

inwestycyjnych 

Badania 

inwentaryzacyjne, 

badania opinii 

społecznej 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta, w tym – 

opinii publicznej i 

środowisk 

„solidarnościowych” 

 B4. Wykreowanie 

demokratycznej, 

zróżnicowanej społeczności 

lokalnej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 C3. Rozwój zróżnicowanego 

programu miejskiego, z 

elementami o charakterze 

unikatowym; 

Stopień 

różnorodności 

realizowanego 

programu 

miejskiego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Zgromadzenie wszelkich 

przesłanek niezbędnych dla 

powołania instytucji 

Europejskie Centrum 

Solidarności oraz dla budowy 

obiektu Centrum. 

Stopień 

kompletności 

zbioru 

Analiza stanu zasobu 

informacji 

 

Prowadzenie 

aktywnych działań 

mających na celu 

zgromadzenie 

możliwie pełnego 

zasobu informacji 

 
Efekty: Powstanie kompleksu o 

unikatowym charakterze – 

zarówno w odniesieniu do 

kwestii przestrzennych jak i 

programowo – 

funkcjonalnych; 

Istnienie obiektu Monitoring 

prowadzony przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Wykreowanie programu 

użytkowego obiektu o 

oddziaływaniu 

ogólnokrajowym i 

międzynarodowym. 

Istnienie programu 

użytkowego 

obiektu Centrum 

oraz zespołu Drogi 

do Wolności o 

unikatowym 

charakterze 

Monitoring 

prowadzony przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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B-IV. Kompleksowa promocja wizerunku dzielnicy. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Rewitalizacja terenów Młodego Miasta; 

- Przyciągnięcie inwestorów i mieszkańców zainteresowanych pracą i 

mieszkaniem na terenie dzielnicy. 

Zakres projektu - Określenie specyficznych cech wizerunku Młodego Miasta; 

- Określenie strategii promocji wizerunku dzielnicy; 

- Przygotowanie programu promocji wizerunku Młodego Miasta; 

- Pozyskanie środków finansowych na realizację programu; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Młode Miasto postrzegane jako atrakcyjne miejsce do pracy i życia; 

- Zainteresowanie inwestorów realizacją swoich przedsięwzięć w obrębie 

dzielnicy. 

 
Siły Słabości 

- moda na mieszkanie i prace na terenach 

postindustrialnych; 

- atrakcyjność terenu; 

- autentyzm walorów kulturowych miejsca. 

- niski poziom wiedzy i świadomości 

społecznej w odniesieniu do wartości 

architektury przemysłowej i krajobrazu 

kulturowego miasta; 

- niepełne rozpoznanie walorów miejsca; 

- zbyt duża ilość wizji rozwoju obszaru. 

Szanse Zagrożenia 

- wykreowanie dzielnicy jako artystycznego 

centrum miasta; 

- wzmocnienie tendencji do zamieszkiwania w 

miejscach szczególnych, wyjątkowych. 

- brak zainteresowania inwestorów i władz 

miejskich promocją miejsca; 

- wprowadzenie chaosu architektonicznego; 

- rozwój alternatywnych obszarów miasta o 

podobnym charakterze. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Skuteczne przyciągniecie inwestorów, rezydentów i konsumentów  

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spójność strukturalną i 

wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną tożsamość; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A5. Koordynacja architektury 

i urbanistyki dzielnicy 

zapewniająca jej spójność 

strukturalną i wizualną, 

miejski charakter przestrzeni 

oraz szczególną tożsamość; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 C3. Rozwój zróżnicowanego 

programu miejskiego, z 

elementami o charakterze 

unikatowym; 

Stopień 

różnorodności 

realizowanego 

programu 

miejskiego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Skuteczne przyciągniecie 

inwestorów, rezydentów i 

konsumentów 

Ilość inwestorów, 

mieszkańców i 

odwiedzających 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Młode Miasto postrzegane 

jako atrakcyjne miejsce do 

pracy i życia; 

Ilość inwestorów, 

mieszkańców i 

odwiedzających 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Zainteresowanie inwestorów 

realizacją swoich 

przedsięwzięć w obrębie 

dzielnicy. 

Ilość inwestorów, 

mieszkańców i 

odwiedzających 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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B-V. Stworzenie i realizacja programu rozwoju inicjatyw społecznych i 

kulturalnych Młodego Miasta. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Integracja grup społeczno-zawodowych związanych z Młodym 

Miastem; 

- Kulturowe, intelektualne i społeczne wsparcie programu przekształceń 

Młodego Miasta. 

Zakres projektu - Rozpoznanie potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju inicjatyw 

społecznych i kulturalnych na terenie Młodego Miasta; 

- Stworzenie programu rozwoju inicjatyw społecznych i kulturalnych 

przy udziale wszystkich zainteresowanych osób, podmiotów i 

instytucji; 

- Pozyskanie funduszy na realizację programu; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Stworzenie ciekawej, różnorodnej kulturowo społeczności dzielnicy. 

 
Siły Słabości 

- obecność na terenie dzielnicy zróżnicowanej 

społeczności twórców i artystów, 

zaangażowanych emocjonalnie w jej rozwój; 

- doświadczenia z podejmowanych prób 

wspólnych działań z udziałem artystów i 

pracowników Stoczni; 

- brak „zaszłości” społecznych dzielnicy. 

- konieczne rozciągnięcie procesu kreacji 

społeczności dzielnicy w czasie; 

- dezintegracja środowisk artystycznych; 

- brak wyrazistej polityki miasta wspierającej 

działania obywatelskie na Młodym Mieście; 

- brak poczucia pewności przyszłości artystów 

działających na Młodym Mieście. 

Szanse Zagrożenia 

- świadomość inwestorów; 

- możliwość realizowania projektów i działań 

na terenach „resztówek” inwestycyjnych; 

- programy unijne wspierające rozwój 

społeczny i obywatelski. 

- agresywne inwestowanie wykluczające 

niekomercyjne działania w kulturze; 

- nadmierne ujednolicenie społeczności 

Młodego Miasta, oparte na poziomie 

dochodów. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Wykreowanie środowiska sprzyjającego realizacji inicjatyw społecznych i kulturalnych  

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej; 

B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B4. Wykreowanie 

demokratycznej, 

zróżnicowanej społeczności 

lokalnej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 B7. Rozwój zróżnicowanych 

form działalności 

obywatelskiej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Wykreowanie środowiska 

sprzyjającego realizacji 

inicjatyw społecznych i 

kulturalnych 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 
Efekty: Stworzenie ciekawej, 

różnorodnej kulturowo 

społeczności dzielnicy 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 
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B-VI. Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Kontynuacja działań artystycznych już zainicjowanych w przestrzeni 

dzielnicy – nadanie Młodemu Miastu specyficznego charakteru 

„dzielnicy artystów”; 

- Wsparcie dla budowy różnorodnego programu wielofunkcyjnej 

dzielnicy. 

Zakres projektu - Przygotowanie programu rozwoju Instytutu; 

- Pozyskanie praw do budynku; 

- Przekształcenie budynku Instytutu w celu zapewnienia możliwości 

realizacji zamierzonego programu; 

- Sukcesywna realizacja programu pracy Instytutu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Przyciągnięcie publiczności krajowej i zagranicznej na teren Młodego 

Miasta, zainteresowanej działaniami Instytutu; 

- Wytworzenie nowego obrazu Młodego Miasta jako miejsca ważnego 

na kulturalnej i artystycznej mapie Polski. 

 
Siły Słabości 

- obecne kadry Instytutu; 

- obecna baza lokalowa; 

- kontakty międzynarodowe Instytutu; 

- dotychczasowe doświadczenie w działalności 

artystycznej; 

- zasoby – kolekcja i dokumentacja. 

- brak partnera po stronie instytucji miejskich; 

- brak środków na realizację bardziej 

znaczących działań. 

Szanse Zagrożenia 

- wykreowanie unikalnej instytucji artystyczno-

kulturalnej; 

- bardziej ścisła współpraca z właścicielami 

terenu i inwestorami Młodego Miasta; 

- pozyskanie funduszu unijnych na realizację 

programu. 

- brak współpracy z właścicielami terenu oraz 

władzami miejskimi; 

- marginalizacja działalności kulturalno-

artystycznej w realizowanym programie 

rozwoju Młodego Miasta; 

- upolitycznienie i zideologizowanie etosu 

„Solidarności” i pamięci miejsca. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Utrwalenie i kontynuacja progresywnych działań artystycznych integrujących działania 

społeczno polityczne w przestrzeni Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca; 

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej; 

B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej; 
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Matryca logiczna projektu: 

 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B5. Wykreowanie 

wielonarodowego i 

wielokulturowego charakteru 

miejsca; 

 

 

 

 

 

 

Poziom 

zainteresowania 

dzielnicą wśród 

społeczności 

światowej, ilość 

osób 

uczestniczących w 

poszczególnych 

projektach 

kulturalnych i 

artystycznych 

Badania opinii 

społecznej, 

organizatorzy 

imprez 

Prowadzenie 

promocji miejsca o 

zasięgu europejskim 

 

 

 

 

 B6. Rozwój pełnej 

infrastruktury społecznej i 

kulturalnej; 

Ilość i aktywność 

instytucji społeczno 

- kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu 

rozwoju aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 B7. Rozwój zróżnicowanych 

form działalności 

obywatelskiej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Utrwalenie i kontynuacja 

progresywnych działań 

artystycznych integrujących 

działania społeczno 

polityczne w przestrzeni 

Młodego Miasta 

Widoczność i 

znaczenie 

podejmowanych 

projektów 

Badania opinii 

społecznej, 

organizatorzy 

imprez 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Przyciągnięcie publiczności 

krajowej i zagranicznej na 

teren Młodego Miasta, 

zainteresowanej działaniami 

Instytutu; 

Ilość osób 

uczestniczących w 

poszczególnych 

projektach 

kulturalnych i 

artystycznych 

Badania opinii 

społecznej, 

organizatorzy 

imprez 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 

 Wytworzenie nowego obrazu 

Młodego Miasta jako miejsca 

ważnego na kulturalnej i 

artystycznej mapie Polski. 

Ilość osób 

uczestniczących w 

poszczególnych 

projektach 

kulturalnych i 

artystycznych 

Badania opinii 

społecznej, 

organizatorzy 

imprez 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 
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B-VII. Stabilizacja instytucji artystyczno-kulturalnych w przestrzeni 

Młodego Miasta, w tym – Ośrodka Teatru „Znak”. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Podniesienie atrakcyjności i wielofunkcyjności dzielnicy; 

- Nadanie Młodemu Miastu charakteru prawdziwie śródmiejskiego. 

Zakres projektu - Zidentyfikowanie instytucji artystyczno-kulturalnych działających 

obecnie w przestrzeni Młodego Miasta wraz z określeniem ich potrzeb 

w zakresie lokalowym; 

- Zidentyfikowanie nieruchomości i ich części mogących być 

przeznaczonymi na potrzeby instytucji artystyczno-kulturalnych; 

- Rozpoznanie możliwości udostępnienia poszczególnych nieruchomości 

na rzecz w/w instytucji; 

- Przekazanie wybranych obiektów na rzecz w/w instytucji; 

- Przygotowanie programu wspomagania finansowego funkcjonowania 

w/w instytucji; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Utrzymanie autonomiczności instytucji artystyczno-kulturalnych 

działających w przestrzeni Młodego Miasta; 

- Utrzymanie dużej ilości i różnorodności instytucji artystyczno-

kulturalnych działających w przestrzeni Młodego Miasta. 

 
Siły Słabości 

- istniejące liczne instytucje artystyczno-

kulturalne działające w przestrzeni Młodego 

Miasta; 

- unikatowy charakter szeregu instytucji; 

- znaczący potencjał lokalowy w obrębie 

istniejących budynków. 

- brak niezależności finansowej instytucji 

artystyczno-kulturalnych działających w 

przestrzeni Młodego Miasta; 

- obecne uzależnienie przyszłości 

funkcjonowania w/w instytucji od dobrej woli 

właściciela terenu; 

- efemeryczność charakteru części w/w 

instytucji. 

Szanse Zagrożenia 

- dynamiczny rozwój w/w instytucji; 

- dostrzeżenie znaczenia w/w instytucji dla 

wartości przestrzeni przez inwestorów i 

właścicieli terenów; 

- rozwijające się grono odbiorców produkcji 

artystyczno-kulturalnej na terenie Młodego 

Miasta. 

- nadmierna komercjalizacja programu rozwoju 

Młodego Miasta; 

- gentryfikacja obszaru. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Stworzenie programu wsparcia dla działań EOIT oraz innych instytucji artystycznych i 

kulturalnych działających w przestrzeni Młodego Miasta. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców; 

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej; 

B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B3. Rozwijanie wizerunku 

atrakcyjnej dzielnicy 

śródmiejskiej o 

konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla 

zróżnicowanej grupy 

odbiorców; 

Ilość osób 

napływających do 

Młodego Miasta w 

celach 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

Ilość osób 

zamieszkujących 

obszar Młodego 

Miasta 

Dane właścicieli 

budynków 

mieszkalnych i 

punktów 

usługowych, 

Badania ankietowe 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 

 B6. Rozwój pełnej 

infrastruktury społecznej i 

kulturalnej; 

Ilość i aktywność 

instytucji społeczno 

- kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu 

rozwoju aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 B7. Rozwój zróżnicowanych 

form działalności 

obywatelskiej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Stworzenie programu 

wsparcia dla działań EOIT 

oraz innych instytucji 

artystycznych i kulturalnych 

działających w przestrzeni 

Młodego Miasta. 

Ilość i aktywność 

instytucji 

społeczno - 

kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Utrzymanie autonomiczności 

instytucji artystyczno-

kulturalnych działających w 

przestrzeni Młodego Miasta; 

Ilość i aktywność 

instytucji 

społeczno - 

kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 Utrzymanie dużej ilości i 

różnorodności instytucji 

artystyczno-kulturalnych 

działających w przestrzeni 

Młodego Miasta. 

Ilość i aktywność 

instytucji 

społeczno - 

kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 
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B-VIII. Budowa infrastruktury społecznej dzielnicy. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Zapewniony wysoki standard życia na Młodym Mieście; 

- Integracja Młodego Miasta z terenami otaczającymi. 

Zakres projektu - Określenie docelowego stanu potrzeb w zakresie infrastruktury 

społecznej dzielnicy; 

- Określenie możliwości realizacji poszczególnych elementów 

infrastruktury przez różne podmioty – zarówno publiczne jak i 

prywatne; 

- Określenie programu i harmonogramu realizacji infrastruktury 

społecznej dzielnicy; 

- Pozyskanie funduszy niezbędnych na realizację programu; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Stworzenie kompleksowo zakrojonej infrastruktury społecznej, 

wystarczającej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Młodego Miasta; 

- Podniesienie atrakcyjności zamieszkania w dzielnicy. 

 
Siły Słabości 

- możliwość kreacji infrastruktury społecznej 

„od zera” w sposób spójny i przemyślany; 

- możliwość zapewnienia zaspokojenia 

wszystkich potrzeb mieszkańców w obrębie 

dzielnicy. 

- konieczność dostosowania tempa rozwoju 

infrastruktury do przyrostu liczby 

mieszkańców; 

- konieczność poniesienia znacznych nakładów 

finansowych na realizację programu; 

- niekomercyjny charakter części elementów 

projektowanej infrastruktury. 

Szanse Zagrożenia 

- udział budżetu miasta w finansowaniu części 

zadań; 

- pozyskanie inwestorów prywatnych do 

realizacji części zadań. 

- brak środków finansowych na realizację 

części zadań; 

- niedostosowanie tempa rozwoju infrastruktury 

do potrzeb. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Stworzenie optymalnych warunków dla sprawnego funkcjonowania społeczności lokalnej 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju; 

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej; 

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni jak i kwestii programowych 

czy społecznych;   
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A6. Kompleksowe 

zarządzanie i koordynacja 

rozwoju dzielnicy (w tym 

infrastruktury), przemyślane 

etapowanie rozwoju; 

Liczba nowych 

inwestycji w 

przestrzeni 

Młodego Miasta, 

jakość przestrzeni 

dzielnicy 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 B6. Rozwój pełnej 

infrastruktury społecznej i 

kulturalnej; 

Ilość i aktywność 

instytucji społeczno 

- kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu 

rozwoju aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 C1. Stworzenie reguł 

„dobrego inwestowania na 

Młodym Mieście” – 

obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących 

zarówno kwestie jakości 

przestrzeni jak i kwestii 

programowych czy 

społecznych; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta, 

liczba nowych 

obiektów o 

architekturze 

zintegrowanej z 

tradycja krajobrazu 

miejsca 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Stworzenie optymalnych 

warunków dla sprawnego 

funkcjonowania społeczności 

lokalnej 

Obecność 

wszystkich 

niezbędnych 

instytucji 

infrastruktury 

społecznej na 

terenie Młodego 

Miasta 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Stworzenie kompleksowo 

zakrojonej infrastruktury 

społecznej, wystarczającej do 

zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Młodego 

Miasta; 

Obecność 

wszystkich 

niezbędnych 

instytucji 

infrastruktury 

społecznej na 

terenie Młodego 

Miasta 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 Podniesienie atrakcyjności 

zamieszkania w dzielnicy. 

Ilość osób 

zamieszkujących 

obszar Młodego 

Miasta 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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B-IX. Integracja społeczności Młodego Miasta ze społecznościami dzielnic 

otaczających. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Rozwój Młodego Miasta jako dzielnicy miejskiej a nie wyizolowanej 

enklawy „za ogrodzeniem”; 

- Minimalizacja konfliktów społecznych pomiędzy społecznościami 

Młodego Miasta i dzielnic sąsiadujących. 

Zakres projektu - Przygotowanie założeń dla inwestorów ograniczających możliwość 

powstawania wyizolowanych enklaw zabudowy, w tym tzw. „osiedli za 

bramą”; 

- Powiązanie przestrzeni publicznych Młodego Miasta z przestrzeniami 

dzielnic otaczających; 

- Promocja dzielnicy wśród mieszkańców miasta; 

- Zapewnienie dobrych powiązań komunikacyjnych Młodego Miasta z 

resztą Gdańska; 

- Wykreowanie nowych miejsc pracy przeznaczonych dla mieszkańców 

dzielnic otaczających. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Przełamanie bariery mentalnej wobec Młodego Miasta; 

- Podniesienie jakości życia w dzielnicach sąsiadujących z Młodym 

Miastem; 

- Zróżnicowanie struktury społecznej Młodego Miasta. 

 
Siły Słabości 

- możliwość kreacji „od zera” społeczności 

dzielnicy; 

- brak uwarunkowań wymuszających budowę 

„społeczności za bramą”; 

- brak znaczących napięć społecznych w 

dzielnicach sąsiadujących z Młodym 

Miastem. 

- długotrwałość procesu kreacji społeczności 

Młodego Miasta; 

- brak zainteresowania władz miejskich 

ulokowaniem na terenie Młodego Miasta 

mieszkań dla rodzin o niskich dochodach; 

- brak działań w odniesieniu do podnoszenia 

poziomu życia w dzielnicach sąsiadujących. 

Szanse Zagrożenia 

- poprawa jakości życia na terenach dzielnic 

sąsiadujących; 

- rozwój nowych miejsc pracy nakierowanych 

na społeczność dzielnic otaczających Młode 

Miasto. 

- rozwarstwienie społeczności Młodego Miasta; 

- przeniesienie patologii społecznych z dzielnic 

sąsiadujących na teren Młodego Miasta. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej mieszkańców Młodego Miasta oraz 

dzielnic je otaczających 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy; 

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej; 

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A4. Wykreowanie spójnego 

systemu przestrzeni 

publicznych dzielnicy; 

Procentowy udział 

pieszych wśród 

osób 

przybywających na 

teren Młodego 

Miasta 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 B4. Wykreowanie 

demokratycznej, 

zróżnicowanej społeczności 

lokalnej; 

Ilość inicjatyw 

obywatelskich 

realizowanych 

przez społeczność 

Młodego Miasta 

Badania ankietowe Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta 

 B6. Rozwój pełnej 

infrastruktury społecznej i 

kulturalnej; 

Ilość i aktywność 

instytucji społeczno 

- kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu 

rozwoju aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Stworzenie warunków 

sprzyjających integracji 

społecznej mieszkańców 

Młodego Miasta oraz dzielnic 

je otaczających 

Ilość osób z 

dzielnic 

otaczających 

podejmujących 

pracę lub 

spędzających czas 

wolny na terenie 

Młodego Miasta 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

 

Prowadzenie 

monitoringu rozwoju 

aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta oraz dzielnic 

otaczających 

 
Efekty: Przełamanie bariery 

mentalnej wobec Młodego 

Miasta; 

Gotowość 

społeczności do 

integracji 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta oraz 

dzielnic 

otaczających 

 Podniesienie jakości życia w 

dzielnicach sąsiadujących z 

Młodym Miastem; 

Jakość życia w 

dzielnicach 

otaczających 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności dzielnic 

otaczających Młode 

Miasto 

 Zróżnicowanie struktury 

społecznej Młodego Miasta. 

Stopień 

zróżnicowania 

struktury 

społecznej 

Młodego Miasta 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu 

społeczności 

Młodego Miasta oraz 

dzielnic 

otaczających 
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B-X. Stworzenie i realizacja programu zmiany profilu zawodowego osób 

związanych z przekształceniami rynku pracy na terenie Młodego Miasta. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Utrzymanie miejsc pracy na terenie Młodego Miasta dla 

dotychczasowych pracowników firm związanych z produkcją 

stoczniową; 

- Wzmocnienie wizerunku miejsca. 

Zakres projektu - Rozpoznanie skali niezbędnych działań; 

- Określenie programu przekwalifikowania zawodowego pracowników; 

- Podjęcie współpracy z inwestorami tworzącymi nowe miejsca pracy na 

terenie Młodego Miasta; 

- Podjęcie współpracy ze służbami Urzędu Pracy; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Przekwalifikowanie zawodowe części pracowników branż 

zanikających; 

- Zatrzymanie dotychczasowych pracowników firm działających w 

sferze produkcji stoczniowej na terenie Młodego Miasta. 

 
Siły Słabości 

- świadomość konieczności przekwalifikowania 

się części pracowników; 

- wykwalifikowane kadry i doświadczenie 

Urzędu Pracy. 

- brak doświadczeń w tego typu działaniach 

wobec pracowników stoczniowych; 

- brak zidentyfikowanych inwestorów 

zainteresowanych podobnymi działaniami. 

Szanse Zagrożenia 

- przyciągnięcie na teren Młodego Miasta 

inwestorów zainteresowanych kreacją nowych 

miejsc pracy; 

- fundusze europejskie. 

- możliwa niechęć do przekwalifikowywania się 

u części pracowników; 

- brak środków na realizacje programu. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Uniknięcie bezrobocia wśród osób związanych z dotychczas działającymi zakładami na 

terenie Młodego Miasta poprzez zmianę ich profilu zawodowego. 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców; 

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B3. Rozwijanie wizerunku 

atrakcyjnej dzielnicy 

śródmiejskiej o 

konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla 

zróżnicowanej grupy 

odbiorców; 

 

 

Ilość osób 

napływających do 

Młodego Miasta w 

celach 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

Ilość osób 

zamieszkujących 

obszar Młodego 

Miasta 

Dane właścicieli 

budynków 

mieszkalnych i 

punktów 

usługowych, 

Badania ankietowe 

 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 B6. Rozwój pełnej 

infrastruktury społecznej i 

kulturalnej; 

Ilość i aktywność 

instytucji społeczno 

- kulturalnych 

Badania opinii 

społecznej, badania 

instytucji 

koordynującej 

rozwój Młodego 

Miasta 

Prowadzenie 

monitoringu 

rozwoju aktywności 

społecznej i 

kulturalnej w 

przestrzeni Młodego 

Miasta 

 C4. Wykreowanie 

efektywnego popytu na ofertę 

Młodego Miasta. 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Uniknięcie bezrobocia wśród 

osób związanych z 

dotychczas działającymi 

zakładami na terenie 

Młodego Miasta poprzez 

zmianę ich profilu 

zawodowego. 

Procent osób 

zatrudnionych na 

terenie Młodego 

Miasta 

zmieniających 

swój profil 

zawodowy 

Dane Urzędu Pracy, 

badania ankietowe 

Prowadzenie 

monitoringu rynku 

pracy na terenie 

Młodego Miasta 

 
Efekty: Przekwalifikowanie 

zawodowe części 

pracowników branż 

zanikających; 

Procent osób 

zatrudnionych na 

terenie Młodego 

Miasta 

zmieniających 

swój profil 

zawodowy 

Dane Urzędu Pracy, 

badania ankietowe 

Prowadzenie 

monitoringu rynku 

pracy na terenie 

Młodego Miasta 

 

 Zatrzymanie 

dotychczasowych 

pracowników firm 

działających w sferze 

produkcji stoczniowej na 

terenie Młodego Miasta. 

Procent osób 

pozostających na 

terenie Młodego 

Miasta pomimo 

zmiany miejsca 

pracy 

Dane Urzędu Pracy, 

badania ankietowe 

Prowadzenie 

monitoringu rynku 

pracy na terenie 

Młodego Miasta 
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C. Sfera ekonomiczna: 
 

C-I. Przygotowanie programu inwestowania na Młodym Mieście oraz 

zapewnienie jego finansowania. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Stworzenie ram dla wielu potencjalnych inwestycji; 

- Zachęta dla inwestorów. 

Zakres projektu - Określenie możliwości inwestowania na Młodym Mieście; 

- Określenie rodzajów pożądanych inwestycji; 

- Określenie dostępnych źródeł finansowania; 

- Określenie możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno – 

prywatnego w procesie inwestycyjnym; 

- Zbudowanie finalnego programu inwestowania. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Gotowy program inwestycyjny, zachęcający inwestorów do działania; 

- Gotowa informacja o możliwych źródłach finansowania i 

współfinansowania poszczególnych inwestycji. 

 
Siły Słabości 

- przemyślany i ustalony kierunek rozwoju 

dzielnicy; 

- atrakcyjność terenu jako miejsca rozwoju 

inwestycji komercyjnych; 

- atrakcyjność Gdańska jako miejsca lokowania 

znaczącego programu inwestycyjnego. 

- brak wspomagania inwestorów ze środków 

budżetu miasta; 

- brak wspomagania inwestycji prywatnych ze 

środków pomocowych. 

Szanse Zagrożenia 

- rosnąca konkurencyjność Gdańska jako 

miejsca lokowania nowych inwestycji; 

- brak znaczącej alternatywy w obszarze 

Śródmieścia Gdańska dla Młodego Miasta. 

- pominiecie istotnych inwestycji; 

- niekorzystna koniunktura na rynku 

nieruchomości; 

- ograniczenie zakresu zainteresowania 

inwestorów. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Wspomożenie procesu realizacji inwestycji na terenie Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju; 

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A6. Kompleksowe 

zarządzanie i koordynacja 

rozwoju dzielnicy (w tym 

infrastruktury), przemyślane 

etapowanie rozwoju; 

Liczba nowych 

inwestycji w 

przestrzeni 

Młodego Miasta, 

jakość przestrzeni 

dzielnicy 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 C2. Zapewnienie sprawnego i 

efektywnego systemu 

inwestowania, bazującego 

m.in. na wykorzystaniu 

funduszy unijnych i 

pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 

 C4. Wykreowanie 

efektywnego popytu na ofertę 

Młodego Miasta. 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Wspomożenie procesu 

realizacji inwestycji na 

terenie Młodego Miasta 

Wielkość 

zainwestowanego 

kapitału 

Inwestorzy, 

właściciele terenów 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Gotowy program 

inwestycyjny, zachęcający 

inwestorów do działania; 

Istnienie programu Instytucja 

koordynująca proces 

przekształceń 

Młodego Miasta 

Powierzenie jednej 

instytucji procesu 

koordynacji rozwoju 

Młodego Miasta 

 Gotowa informacja o 

możliwych źródłach 

finansowania i 

współfinansowania 

poszczególnych inwestycji. 

Istnienie 

informacji 

Instytucja 

koordynująca proces 

przekształceń 

Młodego Miasta 

Powierzenie jednej 

instytucji procesu 

koordynacji rozwoju 

Młodego Miasta 
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C-II. Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o charakterze 

komercyjnym, w tym galerii handlowej, hotelu i biurowca. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Udowodnienie możliwości realizacji znaczących inwestycji 

komercyjnych na terenie Młodego Miasta; 

-  Pobudzenie zainteresowania inwestorów. 

Zakres projektu - Ustalenie dokładnego zakresu rzeczowego pierwszych inwestycji; 

- Ustalenie lokalizacji i warunków niezbędnych dla realizacji pierwszych 

inwestycji; 

- Pozyskanie inwestorów; 

- Uzyskanie finansowania na realizację; 

- Realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Zakończone sukcesem pierwsze projekty komercyjne. 

 
Siły Słabości 

- brak niejasności co do stanu prawnego, 

własnościowego i planistycznego terenów; 

- wstępnie zidentyfikowany inwestor; 

- wysoki potencjał rynku lokalnego. 

- brak uzbrojenia terenu; 

- brak wykształconego dojazdu do miejsc 

lokalizacji inwestycji; 

- wyłącznie komercyjny charakter 

projektowanych inwestycji. 

Szanse Zagrożenia 

- koniunktura na rynku nieruchomości; 

- zdecydowanie inwestora i właściciela terenu 

co do realizacji przedmiotowych inwestycji; 

- tendencje do inwestowania w centrach miast. 

- monopolizacja inwestycji przez jednego 

gracza; 

- odwrócenie się tendencji rozwojowych na 

rynku nieruchomości. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Przyciągnięcie kolejnych inwestorów poprzez wykreowanie pozytywnego wizerunku 

Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni jak i kwestii programowych 

czy społecznych;   

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

C1. Stworzenie reguł 

„dobrego inwestowania na 

Młodym Mieście” – 

obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących 

zarówno kwestie jakości 

przestrzeni jak i kwestii 

programowych czy 

społecznych; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta, 

liczba nowych 

obiektów o 

architekturze 

zintegrowanej z 

tradycja krajobrazu 

miejsca 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 C2. Zapewnienie sprawnego i 

efektywnego systemu 

inwestowania, bazującego 

m.in. na wykorzystaniu 

funduszy unijnych i 

pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 

 C4. Wykreowanie 

efektywnego popytu na ofertę 

Młodego Miasta. 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Przyciągnięcie kolejnych 

inwestorów poprzez 

wykreowanie pozytywnego 

wizerunku Młodego Miasta 

Zainteresowanie 

inwestorów, liczba 

nowych projektów 

inwestycyjnych 

zgłoszonych do 

realizacji 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Zakończone sukcesem 

pierwsze projekty 

komercyjne 

Obiekty oddane do 

użytkowania i w 

pełni 

wykorzystane 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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C-III. Przygotowanie i realizacja pierwszego projektu waterfrontowego na 

terenie Stoczni Cesarskiej. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Nadanie Młodemu Miastu charakteru dzielnicy nadwodnej i 

poprzemysłowej; 

- Utrzymanie wyjątkowej tożsamości miejsca przy zachowaniu szeregu 

autentycznych elementów dawnej infrastruktury stoczniowej. 

Zakres projektu - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla obszaru 

Stoczni Cesarskiej; 

- Zidentyfikowanie inwestora zainteresowanego realizacją koncepcji; 

- Opracowanie finalnego programu zagospodarowania obszaru Stoczni 

Cesarskiej, powiązanego z realizacją promenady nadwodnej i 

infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej; 

- Podział programu na etapy; 

- Pozyskanie finansowania; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Zrealizowany program zagospodarowania strefy nadwodnej Młodego 

Miasta; 

- Utrzymany industrialny charakter miejsca. 

 
Siły Słabości 

- znaczący potencjał przestrzenny terenu; 

- istniejące możliwe do wykorzystania obiekty 

hal stoczniowych; 

- wyjątkowy charakter przestrzeni 

postoczniowej. 

- konieczność dokonywania kosztownych 

remontów zabytkowych hal stoczniowych; 

- ograniczenia konserwatorskie; 

- brak pełnej swobody inwestycyjnej; 

- konieczność powiązania realizacji z 

wykształceniem nowych powiązań 

komunikacyjnych. 

Szanse Zagrożenia 

- wykorzystanie środków przeznaczonych na 

rewitalizację urbanistyczną w puli funduszy 

unijnych; 

- wyjątkowość obszaru gwarantująca 

atrakcyjność jego docelowego 

zagospodarowania; 

- wykorzystanie doświadczeń szeregu innych 

podobnych projektów realizowanych na 

świecie. 

- odsunięcie w czasie realizacji podstawowego 

układu drogowego dla Młodego Miasta; 

- opór ze strony konserwatora zabytków; 

- trudności techniczne w realizacji projektu. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez kreacje miejsca o znaczeniu unikatowym 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji; 

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie  

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A3. Wykorzystanie wody na 

potrzeby turystyki i 

komunikacji 

Intensywność 

ruchu wodnego, 

liczba sprzedanych 

biletów na rejsy 

Operatorzy usług 

wodnych, w tym 

mariny 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 B3. Rozwijanie wizerunku 

atrakcyjnej dzielnicy 

śródmiejskiej o 

konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla 

zróżnicowanej grupy 

odbiorców; 

Ilość osób 

napływających do 

Młodego Miasta w 

celach 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

Ilość osób 

zamieszkujących 

obszar Młodego 

Miasta 

Dane właścicieli 

budynków 

mieszkalnych i 

punktów 

usługowych, 

Badania ankietowe 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 C4. Wykreowanie 

efektywnego popytu na ofertę 

Młodego Miasta. 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Podniesienie atrakcyjności 

dzielnicy poprzez kreacje 

miejsca o znaczeniu 

unikatowym 

Liczba 

mieszkańców, firm 

i turystów na 

Młodym Mieście 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Zrealizowany program 

zagospodarowania strefy 

nadwodnej Młodego Miasta; 

Procent realizacji 

zamierzonych w 

programie 

inwestycji 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Utrzymany industrialny 

charakter miejsca. 

Odsetek obiektów 

o utrzymanym 

industrialnym 

charakterze i 

funkcji związanej 

z wytwórczością 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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C-IV. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości nastawionego na rozwój 

firm związanych z wysokimi technologiami. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Wykształcenie Młodego Miasta jako miejsca pracy i zatrudnienia w 

firmach wysokich technologii; 

- Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni dzielnicy. 

Zakres projektu - Opracowanie koncepcji programowej i przestrzennej inkubatora; 

- Wybór lokalizacji; 

- Wybór inwestora; 

- Realizacja inwestycji. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Zwiększenie ilości firm związanych z wysokimi technologiami 

działających w obszarze Młodego Miasta; 

- Zwiększenie ilości miejsc pracy w nowych firmach związanych z 

wysokimi technologiami powstających na terenie Młodego Miasta.  

 
Siły Słabości 

- sąsiedztwo Politechniki Gdańskiej oraz 

znaczących firm stoczniowych; 

- potencjał terenu. 

- brak tradycji miejsca; 

- postrzeganie Młodego Miasta jako skansenu 

industrialnego. 

Szanse Zagrożenia 

- polityka Unii Europejskiej oraz oparta na niej 

strategia rozwoju regionu pomorskiego; 

- rozwijająca się gospodarka Pomorza; 

- rozwój nowoczesnych funkcji przemysłowych 

w Metropolii Trójmiejskiej. 

- konkurencja innych lokalizacji; 

- brak zainteresowania inwestorów. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Wsparcie rozwoju biznesu na obszarze Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców; 

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

B3. Rozwijanie wizerunku 

atrakcyjnej dzielnicy 

śródmiejskiej o 

konkurencyjnej ofercie 

zamieszkania i pracy dla 

zróżnicowanej grupy 

odbiorców; 

Ilość osób 

napływających do 

Młodego Miasta w 

celach 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

Ilość osób 

zamieszkujących 

obszar Młodego 

Miasta 

Dane właścicieli 

budynków 

mieszkalnych i 

punktów 

usługowych, 

Badania ankietowe 

Regularne 

pozyskiwanie 

danych od 

operatorów przez 

instytucję 

koordynująca 

rozwój Młodego 

Miasta 

 

 C2. Zapewnienie sprawnego i 

efektywnego systemu 

inwestowania, bazującego 

m.in. na wykorzystaniu 

funduszy unijnych i 

pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 

 
Centralny cel 

projektu: 

Wsparcie rozwoju biznesu na 

obszarze Młodego Miasta 

Liczba inwestorów 

i inwestycji, liczba 

nowo 

powstających firm 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Zwiększenie ilości firm 

związanych z wysokimi 

technologiami działających 

w obszarze Młodego Miasta; 

Liczba 

zarejestrowanych 

firm o pożądanym 

profilu 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Zwiększenie ilości miejsc 

pracy w nowych firmach 

związanych z wysokimi 

technologiami powstających 

na terenie Młodego Miasta. 

Poziom 

zatrudnienia w 

firmach 

związanych z 

wysokimi 

technologiami 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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C-V. Przygotowanie i realizacja programu promocji inwestowania na 

Młodym Mieście. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Wspomożenie działań właściciela terenu w zidentyfikowaniu 

najważniejszych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych; 

- Wpływ na szybkość realizacji programu rozwoju Młodego Miasta. 

Zakres projektu - Określenie potencjału i chłonności terenu Młodego Miasta; 

- Określenie rodzaju programu miejskiego wskazanego dla 

poszczególnych terenów i działek; 

- Opracowanie programu promocji terenów Młodego Miasta wśród 

inwestorów; 

- Pozyskanie funduszy na realizację programu; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Duża ilość inwestorów zainteresowanych realizacją swoich 

przedsięwzięć na obszarze Młodego Miasta; 

- Wysoki procent terenów Młodego Miasta pozostających w orbicie 

zainteresowani inwestorów. 

 
Siły Słabości 

- zidentyfikowane główne założenia programu 

rozwoju Młodego Miasta; 

- obecność Młodego Miasta w mediach i 

świadomości mieszkańców i inwestorów jako 

atrakcyjnego miejsca dla inwestowania; 

- realny znaczący potencjał rozwojowy obszaru. 

- dotychczasowa fragmentaryczność działań 

promocyjnych; 

- wciąż jeszcze niepełna informacja co do 

programu inwestowania na Młodym Mieście. 

Szanse Zagrożenia 

- przyciągnięcie inwestora strategicznego 

zainteresowanego promocją szeregu 

obszarów; 

- zainteresowanie władz miejskich rozwojem 

dzielnicy. 

- konkurencja ze strony innych projektów i 

przedsięwzięć rozwojowych; 

- złe sformułowanie celów i założeń programu; 

- nieprzekładalność oferty na realne możliwości 

inwestowania. 

 

Centralny cel projektu: 
 

Przyciągnięcie inwestorów poprzez wykreowanie pozytywnego wizerunku Młodego Miasta 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym infrastruktury), 

przemyślane etapowanie rozwoju; 

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta. 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A6. Kompleksowe 

zarządzanie i koordynacja 

rozwoju dzielnicy (w tym 

infrastruktury), przemyślane 

etapowanie rozwoju; 

Liczba nowych 

inwestycji w 

przestrzeni 

Młodego Miasta, 

jakość przestrzeni 

dzielnicy 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 C2. Zapewnienie sprawnego i 

efektywnego systemu 

inwestowania, bazującego 

m.in. na wykorzystaniu 

funduszy unijnych i 

pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 

 C4. Wykreowanie 

efektywnego popytu na ofertę 

Młodego Miasta. 

Szybkość procesu 

inwestycyjnego 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Centralny cel 

projektu: 

Przyciągnięcie inwestorów 

poprzez wykreowanie 

pozytywnego wizerunku 

Młodego Miasta 

Zainteresowanie 

inwestorów, liczba 

nowych projektów 

inwestycyjnych 

zgłoszonych do 

realizacji 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Duża ilość inwestorów 

zainteresowanych realizacją 

swoich przedsięwzięć na 

obszarze Młodego Miasta; 

Zainteresowanie 

inwestorów, liczba 

nowych projektów 

inwestycyjnych 

zgłoszonych do 

realizacji 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Wysoki procent terenów 

Młodego Miasta 

pozostających w orbicie 

zainteresowani inwestorów. 

Zainteresowanie 

inwestorów, liczba 

nowych projektów 

inwestycyjnych 

zgłoszonych do 

realizacji 

Inwestorzy, Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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C-VI. Przygotowanie i realizacja programu ułatwiania inwestowania na 

Młodym Mieście. 
 
Znaczenie projektu dla 

rozwoju Młodego Miasta 

- Usprawnienie procesu rozwojowego Młodego Miasta; 

- Budowa konkurencyjnej pozycji Młodego Miasta w Gdańsku, 

Trójmieście, Polsce i za granicą. 

Zakres projektu - Rozpoznanie podstawowych barier w inwestowaniu na terenie Młodego 

Miasta; 

- Określenie możliwych sposobów likwidacji lub zmniejszania w/w 

barier; 

- Wybór działań usprawniających proces inwestowania; 

- Określenie programu ułatwiania inwestowania na Młodym Mieście; 

- Sukcesywna realizacja programu. 

Zakładane wyniki realizacji 

projektu 

- Pojawienie się szeregu nowych inwestorów; 

- Szybki rozwój i ożywienie terenów postoczniowych; 

- Szybki napływ nowych funduszy rozwojowych. 

 
Siły Słabości 

- zainteresowanie inwestorów; 

- świadomość właściciela terenu co do 

konieczności podjęcia niezbędnych działań; 

- atrakcyjność terenu. 

- niewielkie zainteresowanie władz miejskich 

tym zagadnieniem; 

- konkurencja innych terenów inwestycyjnych 

w obszarze miasta; 

- brak instrumentów wspomagania inwestorów. 

Szanse Zagrożenia 

- sprzyjający klimat polityczny do 

inwestowania na Młodym Mieście; 

- zwiększone zainteresowanie inwestorów 

lokowaniem swoich przedsięwzięć w 

Gdańsku. 

- pochopność w podejmowaniu decyzji; 

- rozwój zjawisk korupcyjnych; 

- konkurencja innych obszarów w mieście. 

 

Centralny cel projektu: 

 

Ułatwienie inwestowania na Młodym Mieście 

 

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt:  

 

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i ekonomiczne aspekty 

rozwoju Młodego Miasta; 

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni jak i kwestii programowych 

czy społecznych;   

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazującego m.in. na 

wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału prywatnego; 
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Matryca logiczna projektu: 

 
 Logika interwencji Mierniki: Źródła weryfikacji Założenia: 

Cel 

przekształceń: 

A1. Utworzenie instancji 

koordynującej przestrzenne, 

społeczne i ekonomiczne 

aspekty rozwoju Młodego 

Miasta; 

Obecność instytucji Władze miejskie, 

właściciel terenu 

Wspólne 

podejmowanie 

działań 

zmierzających do 

utworzenia 

instytucji 

 C1. Stworzenie reguł 

„dobrego inwestowania na 

Młodym Mieście” – 

obowiązkowych dla 

inwestorów – obejmujących 

zarówno kwestie jakości 

przestrzeni jak i kwestii 

programowych czy 

społecznych; 

Jakość przestrzeni 

Młodego Miasta, 

liczba nowych 

obiektów o 

architekturze 

zintegrowanej z 

tradycja krajobrazu 

miejsca 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 C2. Zapewnienie sprawnego i 

efektywnego systemu 

inwestowania, bazującego 

m.in. na wykorzystaniu 

funduszy unijnych i 

pozyskiwaniu kapitału 

prywatnego; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania 

prowadzone przez 

powołaną instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 

 

 
Centralny cel 

projektu: 

Ułatwienie inwestowania na 

Młodym Mieście 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 
Efekty: Pojawienie się szeregu 

nowych inwestorów; 

Ilość nowych 

inwestorów 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Szybki rozwój i ożywienie 

terenów postoczniowych; 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału, Ilość 

nowych 

inwestorów 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 

 Szybki napływ nowych 

funduszy rozwojowych. 

Wielkość  

zainwestowanego 

kapitału 

Badania prowadzone 

przez powołaną 

instytucję 

koordynującą proces 

przekształceń 

Prowadzenie 

regularnego 

monitoringu procesu 

rozwoju Młodego 

Miasta 
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12. Hierarchizacja projektów – ekspercka i warsztatowa 

 
W trakcie prac warsztatowych dokonano także rankingu wyspecyfikowanych w poprzednim 

rozdziale projektów. Posługiwano się przy tym metodą przydzielania punktów 

poszczególnym projektom ze stałej puli. Wyniki tego rankingu zostały uzupełnione o efekty 

pracy zespołu roboczego określającego tzw. ranking ekspercki. Łącznie wszystkie te dane 

posłużą ostatecznemu pogrupowaniu projektów względem ważności i pilności ich realizacji. 

 

 

Nazwy projektów Ranking  Suma 

E W 

O. Sfera zarządzania:  

O-I. Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizacje misji 

Młodego Miasta poprzez osiągnięcie celów we wszystkich 

dziedzinach. 

19 19 38 

A. Sfera przestrzenna: 

A-I.  Określenie standardów przestrzenno-inwestycyjnych oraz 

kodu „dobrych praktyk” dla inwestorów. 

12 12 24 

A-II. Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej 

Młodego Miasta o charakterze układowym. 

13 14 27 

A-III. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o 

charakterze lokalnym i dojazdowym. 

13 14 27 

A-IV. Rozwój infrastruktury podziemnej Młodego Miasta. 15 4 19 

A-V. Rozwój spójnego systemu miejskich przestrzeni 

publicznych Młodego Miasta. 

12 12 24 

A-VI. Ochrona dziedzictwa kultury materialnej terenów 

postoczniowych. 

15 21 36 

A-VII. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności i układu 

Drogi do Wolności. 

13 13 26 

A-VIII. Odbudowa nabrzeży i realizacja nawodnych promenad 

publicznych. 

8 6 14 

A-IX. Budowa infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej. 2 3 5 

B. Sfera społeczna: 

B-I. Stworzenie centrum informacyjnego jako miejsca 

dokumentującego historię i tradycję oraz bazy informacji o 

przyszłym rozwoju Młodego Miasta.  

9 8 17 

B-II. Stworzenie forum demokratycznej wymiany myśli, 

poglądów i uzgodnień na temat kierunków rozwoju Młodego 

Miasta. 

8 6 14 

B-III. Opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji programowej 

i organizacyjnej Europejskiego Centrum Solidarności i Drogi 

do Wolności jako kluczowych instytucji społecznych dzielnicy. 

13 7 20 

B-IV. Kompleksowa promocja wizerunku dzielnicy. 2 12 14 

B-V. Stworzenie i realizacja programu rozwoju inicjatyw 

społecznych i kulturalnych Młodego Miasta. 

5 16  

B-VI. Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”. 19 10 29 

B-VII. Stabilizacja instytucji artystyczno-kulturalnych w 

przestrzeni Młodego Miasta, w tym – Ośrodka Teatru „Znak”. 

4 30 34 

B-VIII. Budowa infrastruktury społecznej dzielnicy. 4 9 13 
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Nazwy projektów Ranking  Suma 

E W 

B-IX. Integracja społeczności Młodego Miasta ze 

społecznościami dzielnic otaczających. 

3 13 16 

B-X. Stworzenie i realizacja programu zmiany profilu 

zawodowego osób związanych z przekształceniami rynku pracy 

na terenie Młodego Miasta. 

1 9 10 

C. Sfera ekonomiczna: 

C-I. Przygotowanie programu inwestowania na Młodym 

Mieście oraz zapewnienie jego finansowania. 

9 14 23 

C-II. Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o 

charakterze komercyjnym, w tym galerii handlowej, hotelu i 

biurowca. 

5 16 21 

C-III. Przygotowanie i realizacja pierwszego projektu 

waterfrontowego na terenie Stoczni Cesarskiej. 

1 4 4 

C-IV. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości nastawionego 

na rozwój firm związanych z wysokimi technologiami. 

1 0 1 

C-IV. Przygotowanie i realizacja programu promocji 

inwestowania na Młodym Mieście. 

6 17 23 

C-VI. Przygotowanie i realizacja programu ułatwiania 

inwestowania na Młodym Mieście. 

7 12 19 

 

Na podstawie powyższego rankingu – w trakcie sesji warsztatowej – dokonano ostatecznego 

wyboru projektów do realizacji w I i II etapie przekształceń Młodego Miasta. Wyniki tego 

wyboru przedstawiono w kolejnym rozdziale dokumentu. 
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13. Wybór projektów do realizacji w I i II etapie wdrażania 

programu 
 
Podsumowaniem prac nad ustaleniami merytorycznymi programu stał się wybór projektów do 

realizacji w I i II etapie wdrażania programu oraz wyspecyfikowanie pozostałych. Wybory 

tego dokonano na drodze sesji warsztatowej, gdzie każda z sześciu pracujących nad tym 

zagadnieniem grup określiła własny ranking. Zbiorcze wyniki tego głosowania zostały 

następnie wspólnie i zgodnie przyjęte przez cały zespół planujący. Wyniki tych prac 

przedstawiają się następująco: 

 

Projekty do realizacji w I etapie: 
 

O-I. Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizację misji Młodego Miasta poprzez 

osiągnięcie celów we wszystkich dziedzinach. 

A-II. Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charakterze 

układowym. 

A-IV. Rozwój infrastruktury podziemnej Młodego Miasta. 

A-VI. Ochrona dziedzictwa kultury materialnej terenów postoczniowych. 

A-VII. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności i układu Drogi do Wolności. 

A-VIII. Odbudowa nabrzeży i realizacja nawodnych promenad publicznych. 

A-IX. Budowa infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej. 

B-VI. Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”. 

B-VII. Stabilizacja instytucji artystyczno-kulturalnych w przestrzeni Młodego Miasta, w tym 

– Ośrodka Teatru „Znak”. 

 

Projekty do realizacji w II etapie: 
 

A-I.  Określenie standardów przestrzenno-inwestycyjnych oraz kodu „dobrych praktyk” dla 

inwestorów. 

A-III. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charakterze lokalnym i 

dojazdowym. 

A-V. Rozwój spójnego systemu miejskich przestrzeni publicznych Młodego Miasta. 

B-I. Stworzenie centrum informacyjnego jako miejsca dokumentującego historię i tradycję 

oraz bazy informacji o przyszłym rozwoju Młodego Miasta,  

B-III. Opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji programowej i organizacyjnej 

Europejskiego Centrum Solidarności i Drogi do Wolności jako kluczowych instytucji 

społecznych dzielnicy. 

B-IV. Kompleksowa promocja wizerunku dzielnicy. 

B-V. Stworzenie i realizacja programu rozwoju inicjatyw społecznych i kulturalnych 

Młodego Miasta. 

 

Pozostałe projekty: 
 

B-II. Stworzenie forum demokratycznej wymiany myśli, poglądów i uzgodnień na temat 

kierunków rozwoju Młodego Miasta. 

B-VIII. Budowa infrastruktury społecznej dzielnicy. 

B-IX. Integracja społeczności Młodego Miasta ze społecznościami dzielnic otaczających. 

B-X. Stworzenie i realizacja programu zmiany profilu zawodowego osób związanych z 

przekształceniami rynku pracy na terenie Młodego Miasta. 
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C-I. Przygotowanie programu inwestowania na Młodym Mieście oraz zapewnienie jego 

finansowania. 

C-II. Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o charakterze komercyjnym, w tym 

galerii handlowej, hotelu i biurowca. 

C-III. Przygotowanie i realizacja pierwszego projektu waterfrontowego na terenie Stoczni 

Cesarskiej. 

C-IV. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości nastawionego na rozwój firm związanych z 

wysokimi technologiami. 

C-V. Przygotowanie i realizacja programu promocji inwestowania na Młodym Mieście. 

C-VI. Przygotowanie i realizacja programu ułatwiania inwestowania na Młodym Mieście. 

 

Powyższy ranking może zostać zweryfikowany w trakcie realizacji programu w sytuacji gdy 

wystąpią nieznane na etapie tworzenia Programu okoliczności. 
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14. System wdrażania i nadzoru nad realizacją Programu 

 
Opracowany Program Operacyjny Przekształceń Obszaru Młodego Miasta jest dokumentem, 

którego zapisy wskazują na kierunek działań niezbędnych do podjęcia. Aby zawarte w nim 

cele i działania się urzeczywistniły, konieczne jest stworzenie instytucji koordynującej dalsze 

prace projektowe, a co najważniejsze – realizacyjne. Wynika to, nie tylko z samej natury 

przedsięwzięcia jakim jest przekształcanie obszarów zdegradowanych – w tym działania 

rewitalizacyjne, ale także z faktu zazębiania się całego szeregu zagadnień, działań i projektów 

w jednej przestrzeni dzielnicy.  

 

Możliwe są przy tym do wykorzystania przynajmniej trzy podstawowe formy działania: 

 

- powierzenie całości prac nad koordynacją i wdrażaniem programu władzom miejskim; 

- zaproszenie do tej roli właścicieli terenu; 

- powołanie w tym celu specjalnej, niezależnej instytucji, reprezentującej i działającej w 

interesie wszystkich stron procesu. 

 

W trakcie prac warsztatowych grupa planująca wypowiedziała się jednogłośnie za trzecim z 

zaproponowanych powyżej rozwiązań – a więc za powołaniem specjalnej, niezależnej 

instytucji, reprezentującej i działającej w interesie wszystkich stron procesu.  

 

Jak się wydaje, w sytuacji Młodego Miasta instytucja ta mogłaby stać się swoistą korporacją 

rozwoju miejskiego, w pełni kontrolującą proces ograniczony terytorialnie do granic 

dzielnicy. Trudno sobie obecnie wyobrazić przyjęcie tej roli przez którąś z istniejących w 

mieście instytucji – raczej powinien to być nowy podmiot o szerokich kompetencjach, 

ograniczonych wszakże do zakresu terytorialnego swojej aktywności. Wzory działania tego 

typu podmiotu odnaleźć możemy w wielu przykładach podobnych przedsięwzięć 

realizowanych na terenach zdegradowanych miast europejskich czy północnoamerykańskich. 
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15. Podsumowanie 

 
Opracowany dokument Programu Operacyjnego Przekształceń Obszaru Młodego Miasta jest 

pierwszym tak kompleksowo sporządzonym programem działania, pozwalającym na dość 

szczegółowe zaplanowanie sposobu realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta oraz 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku. Jednocześnie 

obejmuje on sferę inwestycyjną, społeczno – ekonomiczną, ochronę dziedzictwa kulturowego 

i kwestie związane z zarządzaniem. W swoich zapisach częstokroć odwołuje się do 

konieczności połączenia działań w obrębie przyszłej dzielnicy Śródmieścia Gdańska z 

przekształceniami obszarów sąsiadujących. Nie jest to możliwe do uniknięcia z uwagi na 

charakter zaplanowanych działań. 

 

Pamiętać jednak należy o tym, że niniejszy dokument nie wyczerpuje problematyki studialnej 

i projektowej w odniesieniu do obszaru Młodego Miasta. Konieczne jest podjęcie działań 

organizacyjnych, zmierzających do realizacji zapisanych w nim zadań, ale także – kolejnych 

działań studialnych pozwalających na ich doprecyzowanie, w tym – właściwe oszacowanie 

kosztów. 

 

W szczególności jednym z najpilniejszych zadań – po akceptacji niniejszego dokumentu – 

jest sporządzenie szczegółowego harmonogramu działania, którego obecnie – z uwagi na zbyt 

wiele niewiadomych odnoszących się do przyszłego modelu zarządzania realizacją 

przedsięwzięcia – nie można w pełni odpowiedzialnie ustalić. Zbyt wiele jest bowiem 

niewiadomych, które znacząco mogą wpłynąć na terminarz realizowanych zadań. Jednakże 

kluczową kwestią jest powołanie instytucji mającej zająć się koordynacją realizacji całości 

przedsięwzięcia. Jak wykazały prace warsztatowe, bez utworzenia tego typu podmiotu 

konsekwentna i kompleksowa realizacji zapisów Programu będzie bardzo utrudniona, o ile 

nie niemożliwa do podjęcia. 

 

 


