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Informacje dotyczące zakresu i lokalizacji inwestycji budowy mieszkań w ramach 
programu Mieszkanie Plus w Starogardzie Gdańskim. 

 
 
Gmina Miejska Starogard Gdański wytypowała do udziału w Programie część działki 
o nr 22/6 o pow. ok 2,7 ha, zlokalizowaną przy ulicy Zachodniej w południowo – 
zachodniej części Starogardu Gdańskiego. 
Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do dróg publicznych gminnych, położona w bezpośrednim sąsiedztwie 
mediów niezbędnych do uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. Na terenie 
działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty 
uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta w Starogardzie Gdańskim z dnia 28 
października 2010 r. Działka nr 22/6 znajduje się w planie w obszarze oznaczonym 
jako D2.34.MN2,MW.1. - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
Zgodnie z opracowanym przez firmę projektową „DOM” ze Starogardu Gdańskiego 
Projektem Koncepcyjnym, na obszarze ok. 2,7 ha zaprojektowano 7 budynków 
wielorodzinnych o zróżnicowanej ilości mieszkań o strukturze lokali od jedno- do 
czteropokojowych. 
 



Strukturę mieszkań dla poszczególnych budynków przedstawia poniższa tabela 

RODZAJ 

LOKALU 

/NR 

BUDYNK

U 

1 POK. 2 POK. 3 POK. 4POK. RAZEM 

BUD 1 - 16 8 - 24 

BUD 2 3 10 5 3 21 

BUD 3 3 10 5 3 21 

BUD 4 2 24 10 2 38 

BUD 5 2 28 14 2 46 

BUD 6 2 24 10 2 38 

BUD 7 2 16 10 2 30 

RAZEM 14 128 62 14 218 

Łącznie powstanie 218 mieszkań o sumarycznej powierzchni użytkowej (PUM) 
– 11.320,05 m2. 
Budynki będą czterokondygnacyjne bez podpiwniczenia. W budynkach 
powyżej dwóch klatek schodowych zainstalowane będą windy. 
Budynki realizowane będą w technologii tradycyjnej – murowanej  
z dwuspadowym dachem. 
Zagospodarowanie terenu obejmować będzie wykonanie: dróg dojazdowych 
wraz z parkingami, trzech kompleksów placów zabaw i siłowni zewnętrznych, 
obiektów małej architektury oraz urządzonej zieleni.  























W celu rozpoznania potrzeb mieszkańców i uzasadnić potrzebę realizacji Programu 
Mieszkanie Plus w naszym mieście, Urząd Miasta - Referat Lokalowy prowadzi od 29 
maja br. nabór wstępnych deklaracji  

 
 
Do dnia dzisiejszego do Referatu Lokalowego wpłynęło 269 wstępnych deklaracji 
przystąpienia do programu Mieszkanie Plus. 
Nawięcej deklaracji złożyli mieszkańcy miasta Starogard Gdański. Znaczna ilość 
wniosków to mieszkańcy sąsiednich gmin naszego miasta, którzy są zainteresowani 
przystąpieniem do programu Mieszkanie Plus. Zarejestrowaliśmy również 
wnioskodawców zamieszkujacych w Sopocie, Gdańsku, Redzie , Tczewie, 
Stargardzie. W dwóch przypadkach wpłynęły wnioski od Polaków pracujących w 
Anglii, którzy w przyszłości noszą się z zamiarem powrotu do Polski, a mieszkanie z 
programu rozwiązałoby ich problem mieszkaniowy. 
Wnioskodawcy przydział mieszkania z rządowego programu argumentują chęcią 
usamodzielnienia, założenia rodziny, brakiem możliwości uzyskania kredytu na 
kupno mieszkania, chęcią powrotu do Polski z zagranicy, stabilność najmu, uważają 
również, że będą niższe koszty utrzymania mieszkania niż w przypadku wynajęcia 
tzw. stancji u osób prywatnych. 


