
Uchwała Nr XVI / 49 / 21
Rady Dzielnicy Brzeźno z
dnia 11 marca 2021 roku

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o
ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta na rok budżetowy 2022.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 9 Statutu Dzielnicy Brzeźno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z 
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 20 maja 2014 r. poz. 1946 z późń. zm),

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zadania priorytetowe dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o 
ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2022:

1. Modernizacja skrzyżowania al. Hallera z ul. Dworską w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych.

2. Remont pasa drogowego, ciągu pieszego i pasa zieleni lub wyznaczenie 
dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Gałczyńskiego (z tyłu Baru „Perełka”, 
działka nr 71/11, 69/13 oraz 69/56 w obrębie 45).

3. Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku przy ul. 
Krasickiego 10.

4. Cofnięcie przejścia dla pieszych znajdującego się na ul. Łozy (skrzyżowanie z ul. 
Gdańską), tak, aby umożliwić zatrzymanie się samochodu przed wjechaniem w ul. 
Gdańską.

5. Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego, którego czerwone światło byłoby 
wyzwalane automatycznie przez nadjeżdżający tramwaj na przejeździe 
tramwajowym przy ul. Południowej oraz na przejeździe tramwajowym przy ul. PCK 
z ul. Gdańską.

6. Remont ul. Zdrojowej (dojścia do plaży) oraz pozostałości starego mola.
7. Dostawienie ławek na placu na końcu ul. Zdrojowej (przed wejściem na stare molo.
8. Odbudowa starego mola przy ul. Zdrojowej.
9. Wykonanie parkingu wzdłuż ul. Dunikowskiego 17 (nr działki 107/12, obręb 045).
10.Ogrodzenie placu zabaw na wysokości al. Gen. J. Hallera 235.
11.Montaż progów spowalniających na ul. Mazurskiej ( nr działki 111/1, obręb 034) 

oraz postawienie odpowiednich znaków ograniczających prędkość do 30km/h.
12.Cięcia pielęgnacyjne lub wycięcie topól przy ul. Gdańskiej (obok Lidla), pomiędzy ul.

Gałczyńskiego i Krasickiego, przy ul. Portowców (obok parkingu), przy ul. Łozy 78-
80, przy ul. Gdańskiej obok sklepu Biedronka w kierunku ul. Kobieli (przy 
blaszanych garażach) i likwidacja samosiejek.



13.Uporządkowanie terenów zielonych przy ul. Sybiraków w porozumieniu Miasta 
Gdańska z właścicielem terenu (PKP).

14.Zakup i montaż tablicy informacyjnej „Witamy w Brzeźnie” na deptaku w ciągu 
pieszym na przedłużeniu al. Jana Pawła II.

15.Wykonanie ścianki do tenisa obok boiska do koszykówki na tzw. „Placu Sąsiedzkim”
(na terenie znajdującym się z tyłu „Projektorni” GAK.

16.Wyrównanie nawierzchni jezdni przy ul. Łozy 9.
17.Wykonanie elementów wydających błyski (efekt stroboskopowy) na przejeździe 

rowerowym  na ul. Krasickiego  (na wjeździe na wiadukt łączący Brzeźno z Nowym 
Portem) wzorem umieszczonego oznakowania przejścia dla pieszych przy al. Gen. 
J. Hallera w rejonie ul. Konarskiego.

18.Posadowienie na gruncie będącym własnością Miasta Gdańska w pasie drogowym 
przy al. Gen. J. Hallera  (pomiędzy al. Gen. J. Hallera 232 a dawnymi torami 
łuczniczymi) pomnika lub tablicy upamiętniającej dawny cmentarz, z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, iż teren ten jest elementem pasa 
drogowego.

19.Zakup i instalacja kraników do opłukiwania stóp przy wejściach na plażę w 
Gdańsku- Brzeźnie, przy których zainstalowane są wodopoje oraz toalety.

20.Modernizacja ul. Gdańskiej z wyznaczeniem drogi rowerowej.
21.Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Czarny Dwór i/lub przez lasek znajdujący się na

działce nr 29/6 obręb 022.
22.Dobudowanie fragmentu jezdni i utworzenie skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. Emilii 

Plater obok sklepu Żabka (działka nr 247/2, obręb 034).
23.Zakup i montaż tablicy informacyjnej o historii Punktu Humblodta i sylwetki 

Alexandra Humboldta.
24.Stworzenie napisu „Brzeźno” 3D z kwiatów na rondzie przy al. Hallera i ul. Czarny 

Dwór.
25.Utworzenie zieleńca przy ul. Chodkiewicza – za pawilonami handlowo-usługowymi 

(obok piekarni, nr działki 352/59, obręb 34), zgodnie z obietnicą Prezydenta Pawła 
Adamowicza.

26.Wykonanie nowego zieleńca kwiatowego w miejskiej przestrzeni publicznej między 
blokiem PCK 10 a ul. Dworską (nr działki 379/20 w obrębie 34), zgodnie z obietnicą 
Prezydenta Pawła Adamowicza.

27.Remont jezdni między Hallera 233A a 235 do ul. Chodkiewicza (nr działki 352/59 
obręb 034).

28.Remont jezdni i chodnika między ul. Chodkiewicza i Dworską (nr działki 352/54, 
352/48, 354/9 w obrębie 34).

29.Remont chodnika z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych przed 
biblioteką przy ul. Dworskiej / PCK (działka nr 367/33 w obrębie 34).

30.Remont drogi oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. PCK od strony „Projektorni” - 
Gdańskiego Archipelagu Kultury (działki nr 367/33, 379/20 w obrębie 34) 

31.Wykonanie stylowych tablic informacyjnych dla trzech brzeźnieńskich zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, tj. Willi Kullinga przy ul.
Sterniczej 2, Domu Zdrojowego oraz Willi Schmidt.

32.Wykonanie iluminacji świetlnej Willi Kullinga przy ul. Sterniczej 2.
33.Wykonanie remontu boiska do koszykówki przy al. Hallera i i ul. Korzeniowskiego 

(nr działki 145/4, obręb 34).
34.Budowa jezdni wzdłuż ul. Dworskiej 30 (nr działki 367/33 w obrębie 34)



35.Uporządkowanie ciągu pieszego między budynkami Dworska 27, Dworska 33 i 
Dworska 35 w Gdańsku- Brzeźnie.

36.Remont ul. Mazurskiej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja 
deszczowa).

37.Remont ul. Korzeniowskiego z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu 
(kanalizacja deszczowa).

38.Remont ul. Orlej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja 
deszczowa).

39.Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Emilii Plater
40.Poprawa stanu studni chłonnych na ul. Korzeniowskiego, Mazurskiej, Orlej i Plater. 
41.Wykonanie dodatkowych studni chłonnych na ul. Mazurskiej, Korzeniowskiego i 

Plater.
42.Zakup i montaż stojaków rowerowych przy budynkach w Dzielnicy Brzeźno.
43.Wymiana płotu na granicach działek miejskich i Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno.
44.Remont ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z modernizacją kanalizacji 

deszczowej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających lub wyniesionych 
przejść dla pieszych (nr działki 379/16 w obrębie 34).

45.Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego łączącego przejście dla pieszych do 
sklepu Lidl z ul. Dworską (przez Plac Sąsiedzki – za Projektornią GAK) z nowymi 
nasadzeniami zieleni (nr działki 367/32, obręb 34).

46.Wykonanie przejścia dla pieszych w formie szerokiego progu zwalniającego wzdłuż 
ul. Gdańskiej przy wyjeździe z parkingu Lidla na terenie należącym do Gminy 
Gdańsk (na wzór progu znajdującego się przy sklepie Biedronka przy tej ulicy).

47.Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. 
Dworską (po obu stronach jezdni al. Hallera), na wysokości Hallera 247 oraz przy 
ul. Krasickiego (2 przejścia na skrzyżowaniu z ul. Zdrojową przy przystanku 
tramwajowym i autobusowym).

48.Budowa boiska do piłki nożnej w okolicach al. Gen. J. Hallera.
49.Montaż monitoringu kamer miejskich na skrzyżowaniach ulic Łozy-Gdańska-PCK, 

Płażyńskiego- Gdańska, Dworska- Hallera, Wczasy- Hallera.
50.Przywrócenie do zasobów miejskich terenów po byłe Hali Plażowej (nr 84 i 86/1, obr

34).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki


