
CENTRUM POMOCY DZIKIM 

ZWIERZĘTOM  

w GDAŃSKU – GÓRKACH 

ZACHODNICH 

PROJEKTOWANE 



Jest bardzo mało czasu na szczegółowe 

opowiedzenie o projektowaniu Centrum, całej dosyć 

skomplikowanej tzw. inżynierii finansowej 

przedsięwzięcia, czy trwających od 2011 roku 

procedurach urzędowo – administracyjnych na styku 

z Miastem Gdańsk, RDOŚ, etc. w tej sprawie przez 

podmioty (NGO’s), pod auspicjami których 

występowaliśmy w tej sprawie. 

 

Gdyby  w pewnym momencie  krytycznie go 

zabrakło, odsyłamy na naszą stronę internetową, na 

której na bieżąco publikowane są wszelkie 

merytoryczne kwestie: 

 

 

 N 

 

 

www.przystan.pomorskie.pl 
 

 



Schemat zależności podmiotów i zachowania 

ciągłości praw do własności niemajątkowej projektu 

Centrum na podstawie ich formalnej sukcesji 



Górki Zachodnie z lotu ptaka 

Fot. Dominik Werner 



Wyglądają malowniczo 

Fot. Dominik Werner 



A to jest nasz cel z nimi związany - 

Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom „Przystań” 



 - popierany przez wiele ważnych 

podmiotów, instytucji publicznych, urzędów 















Cel jest jasny 

ale jak zdobyć pieniądze na jego realizację? 



                 „Ptasi Azyl” pokazał, jak 

zdobyć potrzebne środki finansowe 

na inwestycję 

 
  

W ramach projektu w Warszawie wybudowany został w pełni wyposażony Ośrodek 

Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl". Dzięki temu zapewniona 

została opieka, leczenie, rehabilitacja i możliwość powrotu do środowiska 

naturalnego chorych i trafiających w ręce ludzi ptaków. Ośrodek może przyjmować 

rocznie około 2,5 tys. ptasich pacjentów ze 150 gatunków. 

 

Wartość projektu wynosiła 3 776 537,36 zł, z czego 3 210 056,75 zł (85 %) wynosiło 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

w ramach priorytetu V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych", 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.  

Ponadto, 10% wartości projektu (377 653,74 zł) finansowane było z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wkład własny Miasta 

stanowił 5% wartości całkowitej realizowanego przedsięwzięcia. 

 





W poprzednim okresie 

programowania funduszy UE 2007 – 

2013 kluczową dla projektów 

środowiskowych była V oś 

priorytetowa PO Infrastruktura  

i Środowisko  



O przyznaniu środków finansowych 

w jej ramach decydowało  



V oś priorytetowa PO Infrastruktura  

i Środowisko w poprzednim okresie 

programowania funduszy UE 2007 - 2013 

W nowej 

perspektywie 

budżetowej 2014-

2020 jest to II oś 

sektorowa 

 



POIiŚ 2014 - 2020 



Czekamy w tej chwili na 

uszczegółowienie zapisów 

POIiŚ 2014-2020 

 
Konkretne typy projektów i beneficjentów zostaną dookreślone w 

Szczegółowym opisie priorytetów Programu, który jest na etapie 

opracowania. Trwają także prace nad kryteriami wyboru projektów. Oba 

dokumenty podlegają ocenie Komitetu Monitorującego POIiŚ, który 

planowany jest pod koniec I kwartału 2015 r.  
Źródło: https://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/glowne-obszary-poiis/, 26.02.2015 



V. osi priorytetowej POIiŚ  

2007 – 2013? 

Co było przedmiotem 



Podział na cztery działania 



W nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020  

liczymy na ogłoszenie analogicznego konkursu: 

 

Konkurs 2/2009 (5.1.2) Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów 

genowych oraz budowa centrum rehabilitacji zwierząt 







Parę słów o naszych staraniach o teren  

w Gdańsku na potrzeby Centrum 



Cofnijmy się  

w czasie do 

2012, 

a nawet 2008 

roku 

 





Fragment opracowania z 2008 









Uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w maju 2014 dla działki przy ulicy Łowickiej 



Formalne 

zwrócenie się do 

Miasta Gdańska o 

przyznanie terenu, 

na podstawie 

ustaleń w czasie 

spotkania z 

prezydentem 

Adamowiczem w 

lipcu 2014 



Korespondecja z 

Wydziału Skarbu 

UM w Gdańsku 





Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt  

w Górkach Zachodnich 

- praca dyplomowa na Politechnice 

Gdańskiej – listopad 2014 

Oddaję głos  

mgr inż. arch. Markowi Nakoniecznemu - 

współpromotorowi i członkowi FPDZ Przystań 



Główny projektant Centrum Pomocy 

Dzikim Zwierzętom „Przystań” 



Politechnika Gdańska – 

obrona pani Michaliny 

Kolassy na Wydziale 

Architektury, listopad 2014 



Autor: Michalina Kolassa 





















Wszystkie rysunki, wizualizacje: Michalina Kolassa 



Pod projektowane Centrum dojeżdża miejski 

autobus linii 111  

Nawet w godzinach szczytu 

pokonujący trasę w trzydzieści 

parę minut… 



Dziękujemy za uwagę, 

 

Justyna Manuszewska i Marek Nakonieczny 

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową 

przedsięwzięcia: 

 

http://przystan.pomorskie.pl 


