
PROJEKT 

Uchwała Nr IV/22/19 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla dzielnicy Wrzeszcz Górny z wnioskiem 

o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 9 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późń. zm.). 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny 

rok budżetowy następujących zadań priorytetowych: 

 

1. Remont chodnika w ul. Brackiej wzdłuż parkingu PG. 

2. Remont chodnika w ul. Olszewskiego. 

3. Remont pasa drogowego ul. Pniewskiego wraz z remontem inst. kanalizacji deszczowej 

4. Remont pasa drogowego ul. Konopnickiej wraz z przeniesieniem parkowania na jezdnię 

5. Oświetlenie ciągu pieszo jezdnego w rejonie Kolonii Abegga przy Politechnice Gdańskiej 

– bezimienna ulica dz. nr 503, 538, 576 obr. 055. 

6. Montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz urządzenie boiska do gry w koszykówkę 

w parku łączącym al. Grunwaldzką z ul. Partyzantów. Uporządkowanie terenu parkingu 

od strony ul. Partyzantów. 

7. Uporządkowanie alejek spacerowych w Parku Leśnym Jaśkowej Doliny. 

8. Budowa kanalizacji deszczowej w Kolonii Abegga między Trasą Słowackiego a ul. Braci 

Lewoniewskich. 

9. Rewitalizacja Parku Uphagena. 

10. Remont nawierzchni jezdni ul. Podleśnej. 

11. Zabezpieczenie przez zalewaniem ul. Fiszera i Bohaterów Getta Warszawskiego. 

12. Wykonanie oświetlenia na placu przy al. Grunwaldzkiej / dawnej restauracji Cristal. 
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13. Wykonanie dodatkowego przejścia pieszego przez ul. Dmowskiego w rejonie skrzyżowania 

ul. Dmowskiego z ul. Zator-Przytockiego (przy wiadukcie kolejowym) tj. miejscu, 

w którym obecnie wielu pieszych przekracza niezgodnie z przepisami jezdnię kierując się 

do dworca kolejowego. 

14. Nowe nasadzenia krzewów ozdobnych, kwiatów oraz drzew wzdłuż al. Grunwaldzkiej 

(w granicach Wrzeszcza Górnego), stanowiącej główny ciąg komunikacyjny Trójmiasta. 

15. Remont nawierzchni ul. Leśny Stok (przy cmentarzu Srebrzysko) wraz z przeniesieniem 

parkowania na jezdnię lub zatoki parkingowe. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

 

Maciej Kałas 

 


