
Uchwała Nr XVI / 50 / 21
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 11 marca 2021 roku

w sprawie wystąpienia Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku do Rady
Dzielnicy Brzeźno w sprawie zmiany nazwy zespołu przystanków autobusowych i

tramwajowych „Brzeźno”.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 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

W odpowiedzi na pismo Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku z dnia 18 lutego
2021 r. (ZTM/NP/956/DK//P-45/21) Rada Dzielnicy Brzeźno wyraża pozytywną opinię w 
sprawie zmiany zespołu przystanków autobusowych i tramwajowych „Brzeźno” na 
„Brzeźno Dom Zdrojowy”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki
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Uzasadnienie

Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, zmiana nazwy zespołu przystanków 
autobusowych i tramwajowych przy ul. Zdrojowej z „Brzeźno” na „Brzeźno Dom Zdrojowy” 
jest ze wszech miar korzystne.

W niedługim czasie dobiegnie końca remont Domu Zdrojowego – niewątpliwie 
najpiękniejszego zabytku Dzielnicy Brzeźno. Zmiana nazwy przystanków bezpośrednio 
nawiązuje do historycznej nazwy tego miejsca, a jego nazwa ponownie powróci do 
codziennego obiegu. Ma to też walor marketingowy, promujący historię Brzeźna oraz 
funkcje, którą obecnie pełni bądź będzie pełnić – turystyczną , rekreacyjną , edukacyjną.

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej otrzymają dodatkową informację o 
miejscu, w którym się znajdują. Jest to szczególnie korzystne dla osób spoza naszej 
dzielnicy oraz turystów. Miejsce, do którego się udają, staje się jednoznaczne i nie 
budzące wątpliwości.

Jedynym niekorzystnym skutkiem zmiany nazwy jest jego wydłużenie, co sprawi w 
praktyce zmniejszenie czcionki na tablicach informacyjnych, rozkładach jazdy czy 
monitorach autobusowych i tramwajowych wyświetlających nazwy przystanków. Ten 
ostatni element będzie mógł być wyeliminowany poprzez odczytywane komunikaty 
głosowe.

Wyremontowany, pięknie zagospodarowany Dom Zdrojowy; zlikwidowanie „Dziury 
Wstydu” z estetycznym urządzeniem terenu po Hali Plażowej; odświeżenie dojścia do 
plaży; w przyszłości, mamy nadzieję, rekonstrukcja starego mola – miejsce to nabiera 
nowej wartości dla Dzielnicy Brzeźno i będzie niewątpliwie powodem do dumy. Zmiana 
nazwy na „Brzeźno Dom Zdrojowy” odzwierciedli zmiany następujące w tym miejscu oraz 
jego odnowiony charakter.

Strona 2 z 2


