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Powierzchnia: 
ok. 10 ha

Lokalizacja w Gdańsku

Jednostka pomocnicza 
Chełm

Lokalizacja



1.

2.

3.

3.

Przystąpienie 
Uchwała XXII/552/20 
z dnia 30 kwietnia 2020r 

1. rehabilitacja terenu 
Kolonii Postęp

2. Przystosowanie terenu 
sportu do współczesnych 
wymagań ligowych przy 
jednoczesnej możliwości 
pełnienia funkcji 
ogólnodostępnych 
terenów zieleni miejskiej 

3. Umożliwienie realizacji 
docelowej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i 
usługowej poprzez zmianę 
zapisów o minimalnej 
wysokości zabudowy

Cel sporządzenia planu



1123 (2005 r.)  - mpzp
Śródmieścia – rejon Biskupiej 
Górki w mieście Gdańsku

M/U31, ZP62, U33, US, Z64, KD80 

(skrawki U34)

Zmiana mpzp - 1143 (2007 r.) 

019-US – umożliwienie lądowiska 
dla helikopterów dla szpitala -
nieaktualne

Zapisy planu

- Granice obszarów wpisanych do 
rejestru zabytków

- Granice pomnika historii

- ZP62 – teren dawnego 
cmentarza

Plany obowiązujące

016-M/U31
PZ max   40%
PBC min   40%

I max   1,5 
H max   12 m
H min – 9 m

017-U33
PZ max  50%

PBC min   30%
I max – 1,5

H max – 12 m
H min – 9 m

OSTAB



SUiKZP

Zapisy Studium:

- Tereny o dominującej funkcji 
mieszkaniowo-usługowej i 
zieleni

- Płat strukturalny OSTAB

- Obszar rehabilitacji – Kolonia 
Postęp

- Obszary wpisane do rejestru 
zabytków

- Granica pomnika historii

- Obszar zdegradowany do 
poprawy zagospodarowania 
(Podobszar rewitalizacji: 
Biskupia Górka / Stary Chełm)

- Strefa parkingowa C



Struktura własności



RADA DZIELNICY CHEŁM

1. stanowisko przed przystąpieniem: brak

2. wnioski po przystąpieniu do planu (telefonicznie 12.06.2020r.): 

• Maksymalne zachowanie charakteru boisk – ogólnodostępne i miejsce spotkań
• Funkcje mieszkaniowe tylko tam gdzie są aktualnie – przy ul. Stoczniowców i na Kolonii 

Postęp, nie więcej
• Zapewnienie warunków funkcjonowania dla GOS i potrzebnych miejsc postojowych
• Zlikwidowanie przejazdu przez dawny cmentarz



Zabudowa istniejąca



Gdański Ośrodek Sportu



Koncepcja planu

004-US
tereny sportu i 

rekreacji

005-U33
teren zabudowy 

usługowej 

001-M/U31
teren zabudowy 
mieszkaniowo-

usługowej

maksymalne 
nieprzekraczalne
linie zabudowy

002-ZP62
teren miejskiej 

zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej

003-M/U31
teren zabudowy 
mieszkaniowo-

usługowej

Minimalny % PBC

Zapewniona możliwość 
realizacji boiska o 

sztucznej nawierzchni –
cel publiczny

Minimalny % PBC

Minimalny % PBC

Plan obowiązujący
40%

Koncepcja planu
40%

Brak planu 
obowiązującego

Koncepcja planu
50%

Plan obowiązujący
30%

Koncepcja planu
50%

Minimalny % PBC

Plan obowiązujący
80%

Koncepcja planu
70%



Zieleń i woda

ZACHOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I 
OCHRONA ZIELENI

 OSTAB – płat strukturalny o powierzchni ok. 8,5 ha
 zieleń do utrzymania lub wprowadzenia ok. 0,4 ha 
 szpalery zieleni wysokiej do utrzymania i 

uzupełnienia (001-M/U31, 004-US oraz 007-KD80)
 47 drzew wskazanych do zachowania w terenach 

005-U33, 004-US oraz 007-KD80
 dwa pomniki przyrody

REKREACJA

 zieleń urządzona ogólnodostępna (002-ZP62) ok. 
1,4 ha 

 tereny sportu i rekreacji (004-US) ok. 4,8 ha 
 rekreacyjna zieleń przydomowa, ok. 0,3 ha

RETENCJA

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna od 
40% do 90%, łącznie ok. 6,0 ha 

 Zlewnia Kanału Raduni – mała retencja i 
wprowadzenie ograniczenia natężenia odpływu 
wód opadowych

 zaleca się zagospodarowanie 
niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie 
(retencjonowanie i rozsączanie) poprzez: obniżenie 
terenów zieleni w stosunku do poziomu 
powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek 
infiltracyjnych, drenaże rozsączające, itp.

 Zaleca się zastosowanie nawierzchni 
półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów 
komunikacyjnych i parkingów terenowych



Koncepcja planu na tle planów obowiązujących



Dziękujemy za uwagę


