
 

 

Uchwała Nr XXVI/56/2023 

Rady Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce 

z dnia 30 stycznia 2023 roku 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej inwestycji  

oraz przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10) i 14) Statutu Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1171/14 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

z 20 maja 2014 roku, poz. 1956 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się sprzeciw wobec planowanej inwestycji Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe 

polegającej na budowie centrum serwisowego dla maszyn i pojazdów kolejowych w Gdańsku Oruni. 

§ 2 

Zwracamy się do Prezydent Miasta Gdańska z prośbą o rozpoczęcie negocjacji z właścicielem/ 

użytkownikiem wieczystym terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji, dotyczących 

rezygnacji z planów inwestycyjnych w tym rejonie miasta poprzez relokację zamierzenia inwestycyjnego 

w inny rejon miasta wraz z ewentualną zamianą gruntów. 

§ 3 

Wnioskujemy o przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gdańska dla obszaru ograniczonego od północy wodami Opływu Motławy, 

od południa i wschodu ulicą Sandomierską, od zachodu ulicą Trakt św. Wojciecha.  

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy  

     Orunia-Św.Wojciech-Lipce  

 

          /-/ Bartosz Łabuda 

 

  



 

 

UZASADNIENIE 

Planowana inwestycja Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe polegająca na budowie centrum 

serwisowego dla maszyn i pojazdów kolejowych w Gdańsku Oruni, jest pokłosiem cichego przyzwolenia 

miasta na realizację inwestycji przemysłowych w obszarze śródmiejskim. W naszej ocenie przyzwolenie 

te jest sprzeczne z założeniami jakie niosą za sobą procesy rewitalizacji i gentryfikacji obszaru Dolne 

Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście oraz Oruni. Procesy, które odbywają się przy ogromnych 

nakładach finansowych i ludzkich, wspieranych przez fundusze unijne. Planowana inwestycja 

przemysłowa w tym rejonie kładzie cień na cały wysiłek podjęty przez miasto Gdańsk, którego 

celem jest rewitalizacja dzielnic Śródmieścia i do Śródmieścia przyległych. 

Na etapie sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gdańska w roku 2017 Rada Dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce wielokrotnie, czy to poprzez stosowne 

uchwały, czy w trakcie publicznych wystąpień, wnioskowała o przekształcenie funkcjonalne 

przedmiotowego terenu. Założeniem i celem tego przekształcenia była (i pozostaje aktualna) potrzeba 

kontynuacji stałej linii rozwoju przestrzennego miasta „do wewnątrz” wraz z rewitalizacją 

i rehabilitacją terenów o ogromnym potencjale miastotwórczym powiązana z integracją terenów 

mieszkaniowych Oruni z obszarami śródmiejskimi.  

Niestety, argumenty podnoszone przez Radę, pomimo poparcia Radnych Miasta Gdańska 

oraz stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, nie znalazły uznania w oczach 

ówczesnego wiceprezydenta miasta oraz Biura Rozwoju Gdańska.  

Podkreślenia wymaga fakt, że Orunia wraz z Lipcami stanowią część dzielnicy urbanistycznej 

Śródmieście. Teren planowanej inwestycji położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

historycznego śródmieścia Gdańska, gdzie obecnie trwają, prowadzone na ogromną skalę, 

przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej. W miejscu dawnego dworca Kłodno, 

istniejąca funkcja produkcyjno-składowa została wygaszona i prowadzone są zaawansowane prace 

projektowe dotyczące wprowadzenia intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Na północ od tego obszaru 

intensywnemu zagospodarowaniu podlegają dalsze tereny Wyspy Spichrzów. Wskazany powyżej trend 

polegający na intensyfikowaniu zabudowy promiejskiej (mieszkaniowej i usługowej) dostrzega również 

samo Biuro Rozwoju Gdańska „W przeszłości w Śródmieściu historycznym istniało więcej terenów 

przemysłowo-składowych, które obecnie ulegają przekształceniom – głównie na funkcje usługowe  

i mieszkaniowe.”  

Mając powyższe na uwadze, niezmiernie ważnym jest rezygnacja z planowanej przez Grupę Kapitałową 

PKP PLK inwestycji, która z uwagi na swój charakter spowoduje nieodwracalne zniszczenie potencjału 

rozwojowego tego obszaru miasta. W ocenie Rady Dzielnicy tego typu inwestycja winna być 

zlokalizowana w rejonie pomiędzy Trasą Sucharskiego i ulicą Ku Ujściu, gdzie Gmina Miasta 

Gdańska jest właścicielem ogromnych połaci terenów obecnie nieużytkowanych, które 

bezpośrednio sąsiadują z infrastrukturą PKP PLK.  

Jednocześnie, aby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom, należy zmienić zapisy Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dla obszaru 

ograniczonego od północy wodami Opływu Motławy, od południa i wschodu ulicą Sandomierską,  

a od zachodu ulicą Trakt św. Wojciecha, poprzez zmianę przeznaczenia przedmiotowego terenu  

z funkcji produkcyjno-usługowej na mieszkaniowo-usługową. Znakomita większość 

wnioskowanego do przekształcenia terenu stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, między innymi 

z tego również powodu to miastu powinno zależeć na przekształceniu funkcji tego obszaru.  



 

 

Przedmiotowy teren położony na granicy Oruni i Śródmieścia Gdańska tuż przy Opływie Motławy 

stanowi „wyrwę” w zabudowie śródmiejskiej. O ile brak zainwestowania tego terenu można tłumaczyć 

uwarunkowaniami historycznymi – przedpole obwałowań fortecznych Gdańska, to w dzisiejszych 

czasach brak jest argumentów na utrzymanie tego stanu rzeczy. Dotychczasowe plany umiejscowienia 

na tym terenie zajezdni autobusowej i tramwajowej wraz z budową centrum handlowego zostały  

w ostatnim czasie zweryfikowane. Obecnie zajezdnia tramwajowa planowana jest do realizacji  

w tzw. Górnym tarasie Gdańska w rejonie ul. Warszawskiej. Centrum handlowe natomiast powstało  

w rejonie Targu Siennego i Rakowego.  

Wydaje się, że przychylenie się do powyższego wniosku, pozwoliłoby z jednej strony 

„przybliżyć” Orunię do centrum miasta, z drugiej pozwoliłoby dogęścić zabudowę śródmiejską 

w szerokim tego słowa znaczeniu. Znane są przykłady miast europejskich (Kopenhaga – dzielnica 

Amagerbro), gdzie w podobnym otoczeniu z sukcesem wprowadzono zabudowę mieszkaniowo-

usługową i usługową. Nie jesteśmy natomiast w stanie podać przykładu miasta, którego działanie 

byłoby zbieżne z intencją miasta Gdańska dotyczącą wprowadzenia czy też utrzymania funkcji 

przemysłowych w rejonie ścisłego centrum. 

Podsumowaniem powyższej argumentacji niech będzie cytat ze Studium „Na uwagę zasługuje 

wykreowanie na terenie miasta dwóch obszarów, na których możliwe będzie nieograniczone 

lokalizowanie funkcji przemysłowych czy portowo-przemysłowych, to jest na wyspie Stogi (Stogi 

Portowe i Stogi Przemysłowe) oraz w Kokoszkach Przemysłowych. Taka koncentracja zdecydowanie 

ogranicza „rozlewanie” się funkcji uciążliwych na inne fragmenty miasta, bardziej racjonale 

wykorzystanie infrastruktury technicznej i drogowej.”  
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