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Dolne Miasto do dzisiaj, mimo wojny i powojen-

nych zaniedbań, zachowało swój charakter. Tworzy 

je ocalała zabudowa z XIX i początku XX wieku, po-

łożona pomiędzy ciągiem XVII-wiecznych bastionów 

a Nową Motławą wraz z zachowaną siatką ulic, powta-

rzającą układ dawnych kanałów. 

Dolne Miasto jest dziś częścią historycznego Śródmieścia 

Gdańska. Stanowi też element Pomnika Historii, a wiele 

budynków na tym obszarze ma wartość historyczną. Jedno-

cześnie dzielnica ta, pod względem przestrzennym i społecz-

nym, jest ciągle jednym z bardziej zaniedbanych obszarów 

miasta.

The Lower Town has retained an air of authenticity despite the 

war and times of post-war neglect.  Its architectural body is made 

up of the surviving 19th and early 20th century buildings stretching 

between the line of the 17th century bastions and the New Motława 

river, where the retained street grid follows the original course of the 

local canals.  The Lower Town today is a member of the historic City 

Centre of Gdańsk.  It is also a component of the area given the status 

of a Monument of History, and many buildings here carry historic values.  

Despite the above, in its spatial and social aspects the district belongs to 

the most neglected neighbourhoods in the city.
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Historia
Dolne Miasto powstało w XVII w. na tzw. 

Świńskich Łąkach, które od 1346 roku należały 

do gdańskich rzeźników. Teren dzisiejszej 

dzielnicy uzyskał swój ostateczny kształt 

pomiędzy rokiem 1576 a 1638. W roku 1576 

przekopano koryto rzeki Nowej Motławy 

a w 1638 roku zakończono wznoszenie 

fortyfikacji miejskich. Zbudowane w latach 

1619-1636 wg projektu Korneliusa van den 

Boscha, ziemnowodne fortyfikacje bastionowe 

typu holenderskiego, przetrwały w dużej 

części jako bastiony: Wilk, Wyskok, Miś, 

Królik i Ogrodowy. Obecnie stanowią bardzo 

urokliwą, parkową część Dolnego Miasta.

Układ kanałów powstał wg planów 

sporządzonych w 1650 r. przez Georga Telliora, 

które zakładały osuszenie nisko położonego 

terenu poprzez wykopanie 4 kanałów 

poprzecznych i 3 równoległych do Nowej 

Motławy. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła 

w latach 1687-1700. Dostęp do polderów 

zapewniono dzięki budowie pomiędzy 

groblami kilkudziesięciu mostków. W miarę 

osuszania gruntów, zbyteczne kanały 

sukcesywnie zasypywano. Do roku 1843 

zasypano większość kanałów, obsadzając 

je dwoma rzędami drzew. Najczęściej był 

to jarząb szwedzki, drzewo dobrze znoszące 

wysoki poziom wód gruntowych.

Zasypywanie kanałów zakończono ostatecznie 

w 1871 roku po uruchomieniu w dzielnicy 

kanalizacji miejskiej. Zaprojektowany przez 

Telliora układ kanałów przekształcił się 

w istniejącą do dziś siatkę ulic. Zasiedlenie 

i zabudowa uzyskanego obszaru następowała 

od 1638 r. etapami wyznaczanymi przez 

kolejne wojny. Na osuszonych terenach 

chronionych przez miejskie fortyfikacje 

osiedlali się głównie mieszkańcy spalonych 

przedmieść. Wyjątek stanowił kwartał 

pomiędzy obecnymi ulicami Śluza 

(Kieturakisa), Łąkowa, Reduta Miś 

i nieistniejącą już Rosen Gasse, który w XVIII 

wieku zajmowała letnia rezydencja rodziny 

Uphagenów. Do dziś zachował się z tych 

czasów, wzniesiony około 1800 r. klasy-

cystyczny dwór stojący przy skrzyżowaniu 

ulic Kieturakisa i Łąkowej. 

The Lower Town developed in the 17th century, 

in the area nicknamed the Pig Meadows (Świńskie 

Łąki) allocated to the Gdańsk butchers as of 1346 

onwards.  The district, as we can see it today, 

evolved towards its present shape in the period 

between 1576 and 1638. The year 1576 marked 

the digging of the New Motława river bed, and 

1638 was the year when construction works on the 

city fortifications were completed.  The Dutch-type 

bastion fortifications combining water and 

earthwork structures, built to the design of 

Kornelius van den Bosch in 1619-1636, have 

survived largely as the bastions: Wolf [Wilk], Freak 

[Wyskok], Bear [Miś], Rabbit [Królik], and Garden 

[Ogrodowy].  Today, they form a parkland belt 

stretching along the Lower Town with its specific 

and charming appeal.

The grid of canals was built to the plans produced 

in 1650 by Georg Tellior.  The idea behind the 

venture was to dry the lowland by digging 4 canals 

running perpendicular, and 3 canals parallel to the 

New Motława River.  The project was carried 

through in 1687-1700.  Several score bridges 

spanning the ditches ensured access to the polders.  

As the land dried, the redundant canals were 

gradually filled up.  Most had been eliminated by 

the year 1843 and replaced with double tree rows.  

The Swedish whitebeam was the prevailing tree 

type selected due to its tolerance of the high 

ground water table.

The canal refilling process finally came to an end 

in 1871, once the municipal sewers were laid in the 

area.  The Tellior-planned canal system evolved into 

the street grid we can see today.  The settlement 

and development processes in the thus gained land 

continued from 1638 in stages marked by 

subsequent wars.  Dried and protected with the city 

fortifications, the area attracted mainly the 

dwellers of the burnt down suburbs.  The only 

exception to that pattern was found in the quarter 

enclosed within the streets now known as Śluza 

(Kieturakisa), Łąkowa, Reduta Miś, and the non-

existent Rosen Gasse, where the Uphagen family 

had their summer residence in the 18th century.  

Surviving from those times is the Classicist manor 

built around 1800 at the crossing of Kieturakisa and 

Łąkowa Streets. 
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Dzielnica mieszkalna

Na przełomie XIX i XX wieku w dzielnicy, głównie 

wzdłuż ulicy Łąkowej, powstało wiele nowych 

kamienic o bogatym wystroju architektonicznym 

elewacji i wyposażeniu wnętrz w modnych wówczas 

stylach eklektycznym i secesyjnym. 

W 1880 r. uruchomiono tramwaj konny, a w 1885 r., 

przy dzisiejszej ul. Radnej powstała zajezdnia 

tramwajów konnych. W latach 1895-96 linia została 

zelektryfikowana. Drugą trasę tramwaju 

At the turn of the 19th and 20th centuries, many 

new townhouses were built, primarily along 

Łąkowa Street.  They were given rich architectural 

wall decorations and interior decor in the then 

fashionable eclectic and Fin-de-Siecle styles.  

A regular horse-driven tram was introduced in 

1880, and in 1885 the tram stock depot was built 

at the street called Radna today.  The tramline was 

electrified in 1895-96.  The second tramline was 

4 5
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poprowadzono przez ulice Toruńską i Żabi Kruk do 

Targu Rybnego. 

Około połowy dziewiętnastego wieku zamożny 

kupiec J.G. Kuhn nabył, z przeznaczeniem na 

potrzeby powstającego wówczas przy ul. Kieturakisa 

katolickiego szpitala, posiadłość Uphagenów. Opiekę 

nad chorymi sprawowały tu Siostry Boromeuszki. 

Szpital rozbudowano w latach 1870-tych. 

W 1857 roku przy szpitalu wybudowano neogotycki 

kościółek, początkowo funkcjonujący jako kaplica 

przyszpitalna, obecnie pełniący funkcje kościoła 

parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. 

built along Toruńska and Żabi Kruk Streets to the 

Fish Market.

About the mid-nineteenth century a wealthy 

merchant, J.G. Kuhn, purchased the Uphagen estate 

to house the then set up Catholic hospital at 

Kieturakisa Street.  Nuns of the Borromeo Convent 

took care of the patients.  The hospital was 

expanded in the 1870-ies.  

In 1857 a tiny Neo-Gothic church was added to 

the complex to play the role of the hospital chapel.  

Today, it is the Immaculate Conception parish 

church. 

Ulica Kieturakisa, dawny szpital Sióstr Boromeuszek
Kieturakisa Street, former Hospital of Borromeo Convent

Ulica Łąkowa, po prawej dwór Uphagenów i neogotycki kościółek
Łąkowa Street, on the right Uphagen manor-house and Neo-Gothic church 
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Gimnazjum.
The junior high school (gymnasium).

W 1901 roku u zbiegu ulic Śluza 

i Jałmużniczej powstał neoromański 

budynek gimnazjum, a w roku 1905 

u zbiegu ulic Śluza i Jaskółcza wybudowano 

w podobnym stylu architektonicznym – 

łaźnię miejską. Budynek gimnazjum pełni 

swoją funkcję do dziś, natomiast budynek 

dawnej łaźni został zaadaptowany na 

potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej 

„Łaźnia”. W latach 1920-tych przy ulicy 

Łąkowej powstał modernistyczny budynek 

fabryki tytoniu według projektu W. Köstera 

i A. Bielefeldta.

Dzielnica ma również w swojej historii 

epizod z budownictwem społecznym. 

W latach 1874-76 powstały przy ul. Dobrej 

pierwsze domy Fundacji dr Abbega. 

Pozostałością po fundacji są budynki przy 

ul. Zielonej, Wierzbowej i Polnej oraz 

zabudowa kolonijna na bastionie Królik. 

Zachowały one wyraźne stylowe cechy 

charakterystyczne dla przedwojennego 

budownictwa społecznego. Do dziś nazwa 

jednej z ulic (Fundacyjna) stanowi ślad tej 

interesującej historii.

In 1901 a Neo-Romanesque edifice of the 

junior high school (gymnasium) was erected 

at the convergence of Śluza and Jałmużnicza 

Streets, and in 1905 another building – the 

city baths - similar in its architectural style 

was built at the crossing of Śluza and Jaskół-

cza Streets.  The school building continues 

in its original function, while the ex-baths 

building has been adapted to house the 

“Łaźnia” Centre of Contemporary Art.

In the 1920-ies the Modernist bulk of 

a tobacco factory was built at Łąkowa Street 

to the design by W. Köster and A. Bielefeldt.

The history of the district records an episode 

of social welfare housing.  Here, at Dobra 

Street, the first homes of dr Abbeg's 

Foundations were put in place in 1874-76.  

The physical heritage the foundation has left 

is represented by the buildings at Zielona, 

Wierzbowa, and Polna Streets, as well as the 

village-like settlement in the Rabbit bastion.  

All those buildings share clear stylistic 

features characteristic of the pre-war social 

welfare housing.  The contemporary name 

of one of the streets in the neighbourhood 

(Fundacyjna) testifies to that interesting 

motif in the local history.
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łaźnię miejską. Budynek gimnazjum pełni 

swoją funkcję do dziś, natomiast budynek 

dawnej łaźni został zaadaptowany na 

potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej 

„Łaźnia”. W latach 1920-tych przy ulicy 

Łąkowej powstał modernistyczny budynek 

fabryki tytoniu według projektu W. Köstera 

i A. Bielefeldta.

Dzielnica ma również w swojej historii 

epizod z budownictwem społecznym. 

W latach 1874-76 powstały przy ul. Dobrej 

pierwsze domy Fundacji dr Abbega. 

Pozostałością po fundacji są budynki przy 

ul. Zielonej, Wierzbowej i Polnej oraz 

zabudowa kolonijna na bastionie Królik. 

Zachowały one wyraźne stylowe cechy 

charakterystyczne dla przedwojennego 

budownictwa społecznego. Do dziś nazwa 

jednej z ulic (Fundacyjna) stanowi ślad tej 

interesującej historii.

In 1901 a Neo-Romanesque edifice of the 

junior high school (gymnasium) was erected 

at the convergence of Śluza and Jałmużnicza 

Streets, and in 1905 another building – the 

city baths - similar in its architectural style 

was built at the crossing of Śluza and Jaskół-

cza Streets.  The school building continues 

in its original function, while the ex-baths 

building has been adapted to house the 

“Łaźnia” Centre of Contemporary Art.

In the 1920-ies the Modernist bulk of 

a tobacco factory was built at Łąkowa Street 

to the design by W. Köster and A. Bielefeldt.

The history of the district records an episode 

of social welfare housing.  Here, at Dobra 

Street, the first homes of dr Abbeg's 

Foundations were put in place in 1874-76.  

The physical heritage the foundation has left 

is represented by the buildings at Zielona, 

Wierzbowa, and Polna Streets, as well as the 

village-like settlement in the Rabbit bastion.  

All those buildings share clear stylistic 

features characteristic of the pre-war social 

welfare housing.  The contemporary name 

of one of the streets in the neighbourhood 

(Fundacyjna) testifies to that interesting 

motif in the local history.



Kolejny etap intensywnego rozwoju 

dzielnicy nastąpił w XIX wieku, gdy na 

Dolnym Mieście zaczęły powstawać 

liczne zakłady przemysłowe – m.in. 

rafineria cukru, olejarnia, odlewnia 

żeliwa, warsztaty artyleryjskie 

(późniejsza Fabryka Opakowań 

Blaszanych, czyli ”blaszanka”). 

W 1856 r. powstaje fabryka broni 

(karabinów), a do dzielnicy przylega 

nowe określenie: Miasto Fabryk 

(Fabrikstadt).

Dawna fabryka karabinów
The site of the previous rifle manufacturing plant

Dawna fabryka papierosów
The ex-cigarette factory

Dzielnica 
Fabryk

An industrial 
district 

W 1893 r. wzdłuż otaczających miasto 

od południa i wschodu bastionów 

poprowadzono bocznicę kolejową 

obsługującą poszczególne zakłady. 

Na terenie Dolnego Miasta w latach 

1820-30 adaptowano bądź 

przebudowywano całe kwartały na 

obiekty wojskowe. Jeden z nich, 

budynek dawnych koszar piechoty, 

został w końcu XX wieku pieczołowicie 

odrestaurowany i zaadaptowany na 

potrzeby Akademii Muzycznej.

Another stage of the district's intensive 

development came in the 19th century, 

when the Lower Town was selected as 

the location for numerous industrial 

plants, to name e.g. a sugar refinery, 

oil mill, cast iron plant, artillery 

workshops (later turned into the Tin 

Packaging Factory, or the "tins").  

An arms factory (rifle manufacturing 

plant) was added in 1856, and the 

whole district earns a new nickname: 

the Factory City (Fabrikstadt).

To serve the industrial plants, 

a railway siding was built along the 

southern and eastern bastions 

in 1893. 

In 1820-30 entire city blocks of the 

Lower Town were adapted or 

transformed into military facilities.  

One of them, the building of the ex-

infantry barracks, was meticulously 

restored in the late 20th century and 

adjusted so as to house the Academy 

of Music.
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Dawny młyn olejowy
The previous oil mill

Hale, w których podczas wojny 
produkowano części do torped

The production halls where 
torpedo parts were manu-

factured during the war

Dawne warsztaty artyleryjskie, później fabryka konserw
The previous artillery workshop later adapted to hold 
the tin factory

D O L N E M I A S T O

Dawne koszary, obecnie Akademia Muzyczna
Ex-infantry barracks, now The Academy of Music
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Przygotowywany do realizacji projekt ożywienia 

dzielnicy ma na celu poprawię jakości przestrzeni 

publicznych i infrastruktury technicznej Dolnego 

Miasta. W ramach realizacji projektu zmodernizowane 

zostaną przestrzenie ulic oraz sieci podziemne.  

Modernizacja obejmie następujące ulice: Łąkową 

(od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Wróblej), 

dotychczas nie remontowany fragment ul. Dolnej, 

Wróblą, Kieturakisa, Śluzy, Kurzą, Radną oraz fragment 

ulicy Toruńskiej. Pasy jezdni i ciągów pieszych oraz 

torowisko tramwajowe na ul. Łąkowej i ul. Wróblej, 

zostaną dostosowanie do nowoprojektowanego 

zagospodarowania terenu. Przewiduje się też 

rewaloryzację i uzupełnienia zieleni. Przekształcane 

przestrzenie zostaną wzbogacone o elementy małej 

architektury oraz iluminację świetlną.

Ważnym elementem projektu jest także budowa 

systemu odwodnieniowego, w którym układ 

grawitacyjny będzie w miarę potrzeb wspomagany 

systemem przepompowni. W części inwestycji będą 

mogły uczestniczyć wspólnoty mieszkaniowe. 

Po zawarciu partnerstwa z Miastem będzie możliwe 

uzyskanie dofinansowania remontów i modernizacji 

zewnętrznych ścian fundamentowych budynków, do 

wysokości cokołów (izolacje przeciwwodne, przeciw-

wilgociowe, termoizolacje, modernizacja przyłączy). 

Revitalisation

10

The district revitalisation project, currently in preparation, 

aims at improving the quality of the public space and 

technical infrastructure of the Lower Town.  The project 

will involve modernisation of the street space and the 

underground utility infrastructure.  Modernisation is 

planned to embrace the following streets: Łąkowa (from 

Podwale Przedmiejskie Street to Wróbla Street), a fragment 

of Dolna Street so far excluded from the repair projects, 

Wróbla, Kieturakisa, Śluza, and Radna Streets, and a section 

of Toruńska Street.  The vehicle traffic lanes, pedestrian 

walkways, and the tramway tracks in Łąkowa and Wróbla 

Streets will be altered so as to align them with the newly 

planned area development.  The plans further envisage 

revitalisation and supplementation of the city greens.  

The transformed spaces will be enhanced with elements 

of landscape architecture and lighting.

A water table control system represents a vital component 

of the Project construction works.  The gravitationally 

based system will, as needed, be supported with a chain 

of pumping stations.  The assumptions adopted to underlie 

the investment envisage that the willing local housing 

communities will be allowed to participate in the project 

on.  After conclusion of agreements the communities will 

gain access to financial support granted for repairing and 

modernising the outer foundation walls of their buildings, 

Ulica Łąkowa
Łąkowa Street

Rewitalizacja
dzielnicy

D O L N E M I A S T O



Ze względu na kluczowe znaczenie Dolnego Miasta dla 

kształtowania wizerunku Śródmieścia Gdańska, 

równolegle do prac inwestycyjnych, realizowany będzie 

szereg działań społecznych. Skoncentrują się one na 

wspieraniu dzieci i młodzieży w rozwoju 

poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. 

Zaproponowane zostaną programy 

organizujące czas wolny, rozwijające 

i poszerzające zainteresowania oraz 

pomagające w nauce. Opieką 

otoczeni zostaną również seniorzy 

Dolnego Miasta. Wszyscy 

mieszkańcy dzielnicy będą mogli 

uzyskać poradę i wsparcie 

w rozwiązywaniu codziennych 

problemów.

W ramach rewitalizacji powstanie baza 

lokalowa, niezbędna dla prowadzenia 

wspomnianych działań społecznych. Dolne 

Miasto wzbogaci się o miejsca, w których będzie 

można uzyskać pomoc, spędzić czas wolny od obowiąz-

ków, czy zostawić dzieci pod opieką wykwalifikowanej 

kadry.

Wszystkie działania w sferze społecznej oparte będą na 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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up to the ground floor level so as to lay hydro-insulation, 

dampproofing, and thermal insulation, and modernise the 

connections to the infrastructure. 

In recognition of the key significance of the Lower Town 

in building the image of the downtown area of 

Gdańsk, the investment works will hand in 

hand with a number of actions 

addressing the social aspects.  Support 

for children and teenagers in their 

cognitive, emotional, and physical 

development will lie in the heart of 

the actions.  The proposals will 

include programmes offering ways 

of organising free time, evoking and 

broadening interests, and assisting 

in the learning process.  The elderly 

residents of the Lower Town form 

another group to be taken care of.  All 

inhabitants of the district will gain an 

opportunity to seek advice and support in solving 

their day-to-day problems.

The revitalisation project will put in place the physical shell 

for the above-mentioned community actions, i.e. the 

necessary premises.  The Lower Town will gain facilities 

where one can seek assistance, spend time off the regular 

„Kamienice nad Motławą”. Nowe inwestycje 
na otaczających Dolne Miasto opuszczonych terenach 
poprzemysłowych  ponownie integrują dzielnicę ze Śródmieściem. 

 „Townhouses on the Motława River”.  New investments 
on the abandoned post-industrial estates around the Lower 

Town restore the integral link between the district and the City Centre.

Koncepcja rewitalizacji 

dzielnicy została 

skonsultowana 

z mieszkańcami Dolnego 

Miasta w 2006 roku. Od 

lipca 2008 na Dolnym 

Mieście odbywają się 

spotkania przedstawicieli 

Referatu Rewitalizacji 

Urzędu Miejskiego 

z mieszkańcami.

Projekty rewitalizacyjne 

będą realizowane 

w sposób partnerski. 

Partnerami w projektach 

mogą być między innymi: 

organizacje 

pozarządowe, fundacje, 

kościoły i związki 

wyznaniowe, wspólnoty 

i spółdzielnie 

mieszkaniowe, policja. 

Współpraca z tymi 

podmiotami jest 

niezwykle ważna 

z punktu widzenia idei 

rewitalizacji.

duties, or leave the children under the care of qualified staff. All steps taken in the social dimension will be based 

on cooperation with non-governmental organisations. 

The concept of revitalising the district was subject to consultations with the residents of the Lower Town in 2006.  

The Revitalisation Section of the City Hall has held regular duty hours in the Lower Town since July 2008 holding 

meetings with the local residents. Revitalisation projects will follow the partnership model.  The project partners 

can include any of e.g.: non-governmental organisations, foundations, churches and religious associations, 

housing communities and cooperatives, and the Police. Cooperation with the entities is of paramount 

significance from the point of view of the revitalisation idea.

ACTIVITY FOSTERING CENTRE – ”Revitalisation of the Lower City as exemplified by the expansion of the Łąkowa Street city quarter” produced 
at the Chair of Residential and Public Utility Architecture, Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. 
Graduation diploma design. Author: Miłosz Stopiński. Supervisor: dr inż. arch. Bazyli Domsta. The author utilised the existing free space to sup-
plement commercial investments in housing and service-designated buildings with facilities of social and cultural nature.  The design exemplifies 
the possible cooperation between the City and the private investor, serving sustained regeneration of the urban space in the district.

CENTRUM AKTYWACJI – Rewitalizacja Dolnego Miasta na przykładzie rozbudowy kwartału przy ulicy Łąkowej  wykonano w Katedrze 
Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 
Projekt dyplomowy. Autor: Miłosz Stopiński, Promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta. Autor wykorzystał wolną przestrzeń na działkach uzupełniając 
komercyjne inwestycje mieszkaniowo-usługowe budynkami o charakterze socjalnym i kulturalnym . Projekt pokazuje przykład możliwej 
współpracy Miasta z prywatnym inwestorem służącej zrównoważonej regeneracji przestrzeni miejskiej dzielnicy. 

„ ”

rys. arch. Izabela Burda

R e w i t a l i z a c j a | R e v i t a l i s a t i o n



Panorama Dolnego Miasta
Widok z południowego wschodu
View from the South-East

Panorama Dolnego Miasta

Zmontowano ze zdjęć wykonanych przez: microsystem.com.pl



Panorama Dolnego Miasta
Widok z północnego wschodu
View from the North-East

Panorama Dolnego Miasta

Zmontowano ze zdjęć wykonanych przez: microsystem.com.pl



Dzielnica 
dla aktywnych

W 2007 roku Towarzystwo Urbanistów Polskich 

przyznało projektowi rewitalizacji zabytkowych 

fortyfikacji nad Opływem Motławy – „Gdańskie 

Planty” pierwszą nagrodę w konkursie na 

najlepiej zagospodarowaną przestrzeń 

publiczną w Polsce w kategorii „przestrzeń 

zielona” .

Zachowany fragment fortyfikacji ziemno-

wodnych poddano udanej rewitalizacji . 

W ramach prac odtworzono historyczną formę 

terenu, uzupełniono nasadzenia drzew 

i krzewów. Dodatkowo walory terenu zostały 

wzbogacone o 8 km alejek spacerowo-

rowerowych, punkty widokowe i place 

wypoczynkowe. Dzięki temu Dolne Miasto 

uzyskało mocny atut wśród zwolenników 

codziennej rekreacji i aktywnego spędzania 

wolnego czasu w sąsiedztwie własnego domu. 

In 2007 the Society of Polish Urban Planners 

awarded their top prize to the project of 

revitalising the historic fortifications of the 

Motława Arm – the 'Gdańsk City Gardens' – 

in the competition for the best developed 

public space in Poland in the category of 'green 

spaces'.  The surviving fragment of the water 

and earthworks has been subject to successful 

revitalisation.  The works entailed 

reconstruction of the original terrain 

landscaping, and supplementation of the tree 

and bush stands.  The valuable features of the 

area were enriched with 8 km of walking and 

cycling tracks, viewing spots, and leisure 

expanses.  In this way the Lower Town has 

gained a strongly attractive landmark for 

everyone keen to reserve 'a minute for 

recreation a day' and spend their free time 

in an active manner in their own 

neighbourhood.

Nie tylko przyrodę ale i zabytkowe fortyfikacje można podziwiać z kajaka. Poniżej unikalna Kamienna Śluza z XVII w. 
A kayak can be the perfect viewing spot to enjoy both the nature and the authentic 

fortifications.  Below, the unique 17th century Stone Sluice.
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W wodach Opływu występują 
gatunki chronione roślin wodnych oraz ptaków. 
The waters of the Motława Arm are home to protected species of water plants and birds.
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Dolne Miasto, mimo peryferyjnego 

położenia, znajduje się w ścisłym kulturalnym 

centrum Gdańska. Przygotowywane w 

ramach rewitalizacji inwestycje, pozwolą na 

uzyskanie atrakcyjnych, nowych przestrzeni 

publicznych, dających przyjemność z ich 

użytkowanie zarówno mieszkańcom jak i 

turystom.

Przestrzeń ul. Łąkowej, częściowo stanie się 

miejscem przystosowanym do eksponowania 

dzieł i wystaw artystycznych (jak np. 

działająca Galeria Zewnętrzna). Docelowo zaś 

zamknie i uzupełni istniejącą oś turystyczno-

spacerową: Targ Węglowy – Długa – Długi 

Targ, poprzez ul. Stągiewną – Długie Ogrody, 

aż do ciągu ulicy Łąkowej .

W starej, zabytkowej łaźni miejskiej działa od 

1998 r. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 

w Gdańsku. „Łaźnia”, która współpracuje z 

wieloma instytucjami otwartymi na edukację 

poprzez sztukę jest aktywnym partnerem 

Miasta w realizacji programu rewitalizacji 

dzielnicy. W szerokiej działalności Centrum 

niezwykle ważną rolę pełni lokalna 

społeczność. Również niektóre ze spektakli 

teatralnych wystawianych w ramach 

międzynarodowego letniego Festiwalu 

Szekspirowskiego odbywają się w plenerach 

Dolnego Miasta. Naturalna ciekawość dzieci 

sprawia, że warsztaty plastyczne, aktorskie 

czy plenerowe zabawy cieszą się w dzielnicy 

dużym zainteresowaniem.

Although physically in the peripheries, the 

Lower Town lies in the very centre of the cultu-

ral map of Gdańsk.  The investments included 

in the revitalisation programme will open new 

attractive public spaces giving pleasure to 

those living locally, and the visitors. The space 

of Łąkowa Street will in part be adjusted so as 

to serve the function of displaying works of art 

and arranging artistic exhibitions (such as e.g. 

the Outdoor Gallery already in place).  The 

ultimate target is to turn the Street into the 

closing and complementary section of the 

existing tourist and stroll route from the Coal 

Market, along Long Street, Long Market, across 

to Milk Vet Street and along Long Gardens, up 

to and including Łąkowa Street.

The old, authentic city baths have, since 1998, 

housed the “Łaźnia” Centre of Contemporary 

Art in Gdańsk.  Cooperating with numerous 

institutions open to the idea of education via 

art, “Łaźnia” is the City's active partner in the 

district revitalisation programme.  The local 

community lies in the heart of the Centre's 

broad spectrum of activities.  Some of the 

theatrical performances given during the 

international Shakespearean Festival in the 

summer are staged in the open-air scenery of 

the Lower Town.  The natural curiosity of 

children welcomes workshop meetings in fine 

arts, acting, or festivities in the open air held in 

the district with keen interest.
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miejscem przystosowanym do eksponowania 

dzieł i wystaw artystycznych (jak np. 

działająca Galeria Zewnętrzna). Docelowo zaś 

zamknie i uzupełni istniejącą oś turystyczno-

spacerową: Targ Węglowy – Długa – Długi 

Targ, poprzez ul. Stągiewną – Długie Ogrody, 

aż do ciągu ulicy Łąkowej .

W starej, zabytkowej łaźni miejskiej działa od 

1998 r. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 

w Gdańsku. „Łaźnia”, która współpracuje z 

wieloma instytucjami otwartymi na edukację 

poprzez sztukę jest aktywnym partnerem 

Miasta w realizacji programu rewitalizacji 

dzielnicy. W szerokiej działalności Centrum 

niezwykle ważną rolę pełni lokalna 

społeczność. Również niektóre ze spektakli 

teatralnych wystawianych w ramach 

międzynarodowego letniego Festiwalu 

Szekspirowskiego odbywają się w plenerach 

Dolnego Miasta. Naturalna ciekawość dzieci 

sprawia, że warsztaty plastyczne, aktorskie 

czy plenerowe zabawy cieszą się w dzielnicy 

dużym zainteresowaniem.

Although physically in the peripheries, the 

Lower Town lies in the very centre of the cultu-

ral map of Gdańsk.  The investments included 

in the revitalisation programme will open new 

attractive public spaces giving pleasure to 

those living locally, and the visitors. The space 

of Łąkowa Street will in part be adjusted so as 

to serve the function of displaying works of art 

and arranging artistic exhibitions (such as e.g. 

the Outdoor Gallery already in place).  The 

ultimate target is to turn the Street into the 

closing and complementary section of the 

existing tourist and stroll route from the Coal 

Market, along Long Street, Long Market, across 

to Milk Vet Street and along Long Gardens, up 

to and including Łąkowa Street.

The old, authentic city baths have, since 1998, 

housed the “Łaźnia” Centre of Contemporary 

Art in Gdańsk.  Cooperating with numerous 

institutions open to the idea of education via 

art, “Łaźnia” is the City's active partner in the 

district revitalisation programme.  The local 

community lies in the heart of the Centre's 

broad spectrum of activities.  Some of the 

theatrical performances given during the 

international Shakespearean Festival in the 

summer are staged in the open-air scenery of 

the Lower Town.  The natural curiosity of 

children welcomes workshop meetings in fine 

arts, acting, or festivities in the open air held in 

the district with keen interest.
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Funkcja

Teren 1

Teren 2

Teren 3

Teren 4

Teren 5

Teren 6

Teren 7

Teren 8

Teren 9

Teren 10

Function

Adres Powierzchnia terenu
Szacowana powierzchnia

użytkowa do uzyskania
Estimated usable 

floor area attainable
Plot areaAddress

ul. Dobra 
ul. Reduta Wyskok

211 640 m 215 132 m

ul. Fundacyjna
ul. Zielona
ul. Reduta Wyskok

21 864 m 21 211 m

ul. Radna, 
ul. Reduta Wyskok
ul. Kurza

211 138 m 213 487 m

ul. Radna, 
ul. Zielona

2433 m 2589 m

ul. Radna
ul. Wierzbowa 

2
300 m

2
335 m

ul. Toruńska
ul. Radna 

2826 m 21 342 m

ul. Toruńska
ul. Kamienna Grobla

2
4 162 m

2
8 115 m

ul. Reduta Dzik 2
758 m

2
1 478 m

ul. Jaskółcza, 
ul. Dolna

22 440 m 24 758 m

ul. Podwale Przedmiejskie
ul. Szuwary 

23 324 m 29 723 m

Most authentic buildings, both municipal and privately-owned, 

call for a comprehensive overhaul.  The commenced imple-

mentation of the programme aimed at revitalising the 

district envisages complete replacement of the 

underground technical infrastructure and repair of 

the wearing courses of the street roads.  These 

actions carry a clear signal to the landowners 

that their real property is worth investing in.

At this stage the future investors will have an 

opportunity to take up housing and service 

development projects exceptional in the cross-

Gdańsk perspective in ten selected municipal 

estates.  The total area of the land adds up to 

38 382 sq. m.  The development parameters, 

separate for each of the proposed locations, are 

detailed in the local spatial environmental plan.

20 21

Większość historycznych budynków, zarówno 

komunalnych jak i prywatnych wymaga 

przeprowadzenia kapitalnego remontu. 

Rozpoczęta realizacja programu rewitalizacji 

dzielnicy obejmuje pełną wymianę 

podziemnej infrastruktury technicznej 

oraz remonty nawierzchni ulic. 

Działania te to jasny sygnał dla 

właścicieli nieruchomości, 

że warto w nie 

inwestować.

Tereny InwestycyjneTereny Inwestycyjne Investment areasInvestment areas

Po tym 

etapie przyszli 

inwestorzy otrzymają szansę 

realizacji wyjątkowej w skali Gdańska 

zabudowy usługowo-mieszkaniowej na dziesięciu wytypowanych terenach gminnych. 
2Łączna powierzchnia terenów wynosi 38 382 m . Parametry zabudowy, odrębne dla każdej 

z proponowanych lokalizacji określa szczegółowo  miejscowy plan zagospodarowania przestrz.

Nr terenu

Plot No.

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

D O L N E M I A S T O

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

usługowa
available for services

Teren 11
ul. Sempołowskiej
ul. Łąkowa
ul. Królikarnia

2
309 m

2
1 004 m

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

Teren 12 ul. Sempołowskiej
ul. Reduta Królik

2
451 m

2
879 m

mieszkaniowo-usługowa
available for 
housing-cum-services

Reduta WyskokReduta Wyskok

Reduta WilkReduta Wilk

Reduta MiśReduta Miś

Reduta KrólikReduta Królik
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