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Wprowadzenie 

 W okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku, w ramach działań partycypacyjnych 

poprzedzających uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (Studium), Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) spotkało się z 28 Radami 

Dzielnic1. Celem spotkań było: 

1) przedstawienie procedury planistycznej, w szczególności radnym, którzy swoją funkcję 

sprawują po raz pierwszy,  

2) omówienie sytuacji planistycznej na obszarze dzielnicy, w tym przedstawienie planowanych 

przystąpień do planów miejscowych w 2015 roku, 

3) ustalenie zasad współpracy z Radami Dzielnic przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,  

4) ustalenie zasad w ramach prac przy Studium. 

Opracowanie przygotowane zostało w oparciu o dyskusje w trakcie spotkań i przeprowadzoną 

ankietę ewaluacyjną.  

 W spotkaniach uczestniczyło 248 przedstawicieli Rad Dzielnic. 

 

                                                           
1 Obecnie funkcjonuje w Gdańsku 30 Rad Dzielnic. Zaplanowane na 25 czerwca 2015 roku spotkanie z Radą Dzielnicy 
Przeróbka zostało przełoŜone z inicjatywy radnych. Wybory do 30. Rady Dzielnicy, VII Dwór, odbyły się 28 czerwca 2015 
roku. Spotkania z przedstawicielami tych rad odbędą się jesienią 2015 roku. 
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Jakie są najważniejsze problemy, wyzwania rozwoju przestrzennego Gdańska? 

 

W trakcie dyskusji na spotkaniach z Radami Dzielnic pojawiły się pierwsze problemy i wyzwania 

dotyczące rozwoju przestrzennego Gdańska. Część z nich powinno znaleźć swoje rozwiązanie 

w Studium. Pojawiły się następujące kwestie: 

1) większy udział mieszkańców w procedurze planistycznej (Olszynka, Orunia, Siedlce, Wzgórze 

Mickiewicza),  

2) kwestie związane z obowiązywaniem planów miejscowych: 

a) tereny, na których nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (np. Dragana), 

b) rezerwy terenowe pod drogi (Droga Czerwona, ulica Anny Jagiellonki -przeznaczenie 

rezerwy pod zieleń i boiska sportowe, Czerwony Most), 

c) tereny, na których plany miejscowe straciły ważność (Wzgórze Mickiewicza),  

d) niskie pokrycie planami miejscowymi (Piecki-Migowo), 

e) plany miejscowe a decyzja o warunkach zabudowy (Piecki-Migowo), 

f) przy sporządzaniu planu analizy popytu na działki przez niezależnych ekspertów 

(Olszynka), 

3) funkcje usługowe w planach miejscowych: 

a) przeznaczenie w obowiązującym mpzp tzw. domków fińskich przy ul. Kopalnianej na 

funkcje usługowe,  

b) potrzeba konkretnego wskazywania usług, np. obawa przed likwidacją szkoły, gdyż 

w planie ustalono usługi, nie wskazując konkretnie funkcji oświatowej (Śródmieście), 

c) wskazywanie w planach miejscowych konkretnych funkcji (Olszynka), 

4) funkcje miastotwórcze: 

a) funkcje miastotwórcze na pl. Zebrań Ludowych, 

b) Zaspa - wniosek o wykreowanie w dzielnicy rodzaju placu publicznego z rynkiem, który 

zastąpi istniejący substandardowy rynek na pasie startowym, 

c) rozszerzenie funkcji mieszkaniowej usługowej na tereny rolnicze (Olszynka, Wyspa 

Sobieszewska), 

d) intensyfikacja zabudowy (Wyspa Sobieszewska), 

e) rozwój miasta do wewnątrz, 

5) zabudowa wysokościowa (mpzp w rejonie Krasickiego i Gałczyńskiego, Przymorze Małe, 

Wyspa Spichrzów), 

6) komunikacja: 
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a) powiązania z innymi częściami miasta (Aniołki i Wrzeszcz, Krakowiec, Młyniska, Rudniki, 

Siedlce, Wyspa Sobieszewska), 

b) poprawa komunikacji publicznej (Letnica, Młyniska), 

c) układ drogowy (Olszynka, Kokoszki, Osowa, Oliwa), 

d) brak bezkolizyjnych przejazdów kolejowych (Olszynka, Orunia), 

e) utworzenie drogi pieszo-rowerowej z Jasienia do przystanku PKM (Jaseń), 

f) kolejność realizacji ulic (Kokoszki, Żabianka), 

g) opracowanie Strategicznego Programu Transportowego dla dzielnicy Kokoszki, 

h) realizacja oświetlonego ciągu pieszego (ustalonego w obowiązującym planie) 

prowadzącego od ul. Świętokrzyskiej w kierunku szkoły nr 86 (Ujeścisko-Łostowice), 

i) realizacja jak największej liczby ścieżek rowerowych prowadzących do szkół (Ujeścisko-

Łostowice), 

j) przesunięcie przebiegu ul. Nowej Bulońskiej Południowej w kierunku zachodnim 

(Ujeścisko-Łostowice), 

k) zmniejszenie przekroju ul. Nowej Warszawskiej z dwujezdniowej dwupasmowej do 

jednojezdniowej z jednym pasem ruchu w każdym kierunku (Ujeścisko-Łostowice), 

7) funkcja przemysłowa a funkcja mieszkaniowa (Orunia, Krakowiec, Kokoszki, Nowy Port, 

Młyniska, Stogi), 

8) tworzenie stref buforowych dla funkcji rekreacyjnej i mieszkaniowej (Stogi), 

9) miejsca pracy i rozwój terenów usługowych i przemysłowych (Rudniki, Stogi), 

10) uwzględnianie uwag i wniosków mieszkańców w kontekście zamierzeń inwestorów (Stogi), 

11) układ terenów zieleni (Aniołki), 

12) lokalizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (Jar Wilanowski, górka saneczkowa na 

Jasieniu, Krakowiec, Młyniska, Szaniec Zachodni w Nowym Porcie, Przymorze Małe, Wzgórze 

Mickiewicza, Ujeścisko-Łsotowice, Stogi), 

13) budowa basenów (jasień, Siedlce, Śródmieście), toalety publiczne (Śródmieście), 

14) budowa biblioteki w rejonie ul. Unruga w sąsiedztwie szkoły nr 12 (Ujeścisko-Łostowice), 

15) poprawa standardu zamieszkiwania (Krakowiec,  Młyniska, Nowy Port, Rudniki, Stogi), 

16) niewystarczająca oferta handlu i usług (Letnica, Rudniki, Wyspa Sobieszewska - obiekty 

o powierzchni ponad 400 m2), 

17) zagospodarowanie terenów nadwodnych (Wyspa Sobieszewska), 

18) estetyzacja zabudowy (Młyniska, Wyspa Sobieszewska), 

19) rewitalizacja (Nowy Port), 

20) podniesienie jakości życia (Krakowiec, Młyniska, Nowy Port), 
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21) utrzymanie charakteru dzielnicy (Nowy Port, Wzgórze Mickiewicza), 

22) brak inwestorów (Letnica, Kolonia Żeńcy i Uroda), 

23) identyfikacja przestrzenna dzielnicy – rozbieżność w przebiegu granic jednostki pomocniczej i 

jednostki urbanistycznej (Brętowo), 

24) ogrody działkowe (Krakowiec, Wzgórze Mickiewicza), 

25) nieprawidłowa gospodarka ściekami (Krakowiec), 

26) wykup mieszkań (Krakowiec), 

27) uporządkowanie struktury własnościowej w rejonie opływu Motławy (Olszynka), 

28) wycinka drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK). 

 

Jakie najważniejsze pomysły powstały w ramach spotkania? 

Wśród najważniejszych pomysłów, które powstały w trakcie spotkań najczęściej wymieniano cztery: 

1) ściślejsza współpraca między Radami a BRG, częstsze spotkania, spotkania na etapie 

opiniowania mpzp (9 osób), 

2) spotkania warsztatowe z przedstawicielami różnych Rad Dzielnic na etapie sporządzania 

wniosków do Studium (15 osób), 

3) usprawnienie komunikacji (3 osoby), 

4) wyjaśnienie sposobu nanoszenia uwag Rad Dzielnic do dokumentów opracowywanych przez 

BRG (3 osoby). 

Ponadto, pojawiły się takie kwestie, jak: 

1) przekazywanie przez stronę postulatów drogą elektroniczną lub tradycyjną w następnym  

terminie – spotkanie w celu omówienia  spraw, ewentualnie dokonania ustaleń, 

2) informacje o rozstrzygnięciu zgłoszonych uwag w trakcie procedowania planów miejscowych, 

3) archiwizowanie uwag zgłaszanych w poszczególnych etapach planowania i ich systematyczne 

umieszczanie na stronie BRG, 

4) dobrze byłoby mieć dostęp do schematu obiegu dokumentacji, poza stroną internetową 

można takie schemat powiesić na tablicy w Radzie, 

5) zmiana funkcji z przemysłowej na mieszkaniową (Orunia, Krakowiec-Górki Zachodnie), 

6) plan rozwoju dzielnicy, tj. funkcje przemysłowe dzielnicy Kokoszki, 

7) znalezienie miejsc nadających się do rekreacji, 

8) spojrzenie na konstruowanie mpzp podczas gry w miasto, 

9) bardzo ciekawa forma warsztatów planowania przestrzennego miasta, 

10) w grze miejskiej nie wystąpił wieżowiec, ani spalarnia - ważne dla miasta i uporządkowania 

funkcji, 
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11) podobały się projekty przedstawiane przez BRG, 

12) ogólna koncepcja zagospodarowania przestrzeni, 

13) umiejętność pogodzenia wszystkich dzielnic miasta, 

14) konieczność daleko idącej współpracy ze społecznością, 

15) szeroki zakres konsultacji treści Studium na różnych etapach jego opracowań, 

16) lepsze zrozumienie jak w skoordynowanym organizmie w całość planowania, jest duże 

miasto, 

17) poprawienie dostępu do Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście, 

18) ciągłe zabieganie i naciski o podnoszenie standardu dzielnicy Osowa, Osowa obecnie jest 

w dużej mierze poniżej standardu - ul. Barniewicka, Kielnieńska, Wenus, 

19) wariantowanie rozwiązań dzielnicy Osowa (z Nową Spacerową, bez Nowej Spacerowej), 

20) wykupy mieszkań, 

21) tramwaj nr 5 połączenie dzielnicy Nowy Port - Oliwa, trasa 15 dawna - prośby usilne 

mieszkańców, 

22) „błagam - może przy studium - kosze na śmieci”, 

23) zagospodarowanie i plany dla seniorów - kluby - miejsca wypoczynku - prośby mieszkańców, 

24) organizacja górki na sanki i narty na terenie 010-US, ewentualna lokalizacja basenu, 

utwardzenie drogi pieszo-rowerowej z Jasienia na przystanek PKM Jasień. 

 

Jak można usprawnić współpracę Pana(i) Rady Dzielnicy z Biurem Rozwoju Gdańska przy pracach 

nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? 

 

Jednym z kluczowych elementów spotkań było pytanie do radnych o możliwości usprawnienia 

współpracy w ramach prac nad sporządzaniem mpzp.  

9 Rad Dzielnic uznało obowiązujący model za wystarczający. W pozostałych radach pojawiły się 

następujące postulaty: 

1) częstsze spotkania przedstawicieli BRG z Radami Dzielnic (31 osób), np. cykliczne - raz na 

kwartał (2 osoby), 

2) usprawnienie komunikacji między BRG a Radami Dzielnic (maile do wszystkich radnych, 

telefon, strona internetowa, 16 osób), 

3) warsztaty, spotkania, debaty jako forma wspólnej pracy nad mpzp  (10 osób), 

4) współpraca na wczesnym etapie sporządzania mpzp (4 osoby), 

5) uwzględnianie większej liczby uwag (2 osoby), 

6) wyznaczenie osoby w BRG do kontaktów z Radami Dzielnic (2 osoby), 
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7) spotkania na terenie dzielnicy, 

8) częstsze spotkania z udziałem sąsiedzkich Rad Dzielnic, 

9) wszystkie rozstrzygnięcia uwag dostępne na stronie BRG do momentu uchwalenia planu, 

także w przypadku kilku wyłożeń cała historia do prześledzenia w BIP, 

10) maile imienne dla każdego pracownika BRG, 

11) portal internetowy z bieżącą informacją na temat mpzp, 

12) na spotkanie w Radzie Dzielnicy chcielibyśmy bardziej być informowani i jeżeli chodzi o naszą 

dzielnicę, 

13) w trakcie spotkań zaprezentować co udało się zrobić w ostatnim czasie, 

14) skrócić terminy opracowań, 

15) pomoc w pisaniu wniosków, 

16) jakie są realne możliwości wpływu na sporządzania planu, jak podnieść standard estetyczny 

osiedla - konkretne kroku, projekt i realizacja infrastruktury komunikacji wewnętrznej 

związanej z PKM, 

17) rozpatrywać poszczególne elementy planu bardzo konkretnie. 

 

Jakich odpowiedzi nie uzyskali przedstawiciele Rad Dzielnic? 

W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy spotkań mogli wskazać pytania, na które nie uzyskali 

odpowiedzi. Były to kwestie wskazane przez 7 osób: 

1) czy mój wniosek zostanie pozytywnie załatwiony, 

2) odnośnie rozbudowy mojej dzielnicy, 

3) jakie będą kierunki rozwoju dzielnicy,  

4) odnośnie planowanej od lat 70-tych "drugiej ul. Kościuszki", 

5) ciepłownicze, czyli połączenie starej osady rybackiej pod EC, brak sprzątania dzielnicy, brak 

pojemników na psie odchody, 

6) od czego rozpocząć budowanie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych, 

7) równy dostęp do wszystkich społeczności w zagospodarowaniu przestrzennym, place zabawa 

na świeżym powietrzu, siłownie na świeżym powietrzu (spółdzielnie, wspólnoty). 

 

W jaki sposób przedstawiciele Rad Dzielnic zostali poinformowani o spotkaniu? 

Terminy i miejsca spotkań ustalane były przez BRG z władzami poszczególnych Rad Dzielnic. Do władz 

Rad przesyłano także oficjalne zaproszenie. W trakcie spotkań proszono wszystkich członków Rad, 

o wskazanie źródła, z którego dowiedzieli się o spotkaniu. 
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Najczęściej wskazywanym źródłem informacji o spotkaniu była Rada Dzielnicy lub jej 

zarząd/przewodniczący/przewodnicząca (w sumie 57%). Część radnych (12%) informację uzyskało 

bezpośrednio od BRG. W kategorii inne pojawiły się następujące odpowiedzi: 

1) koleżanka, 

2) ze spotkania z mieszkańcami, 

3) poprzez zaproszenie kolegi, 

4) od znajomego, 

5) przypadkowo, 

6) na korytarzu ECS, zarząd nie przekazuje informacji ważnych!, 

7) ja wiem wszystko. 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki odpowiedzi nie sumują 

się do 100%, ponieważ można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
 

Jak informować o działaniach partycypacyjnych? 

O działaniach partycypacyjnych podejmowanych przez BRG Radni Dzielnicowy chcieliby być 

informowania przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej. Taką odpowiedź wskazało w sumie 
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72% uczestników spotkań (w tym 4% to prośba o wiadomości przesyłane bezpośrednio do członków 

rady, 9% do zarządu). Kolejnym preferowanym narzędziem informacyjnym był Internet (40%, ze 

szczególnym wskazaniem na wykorzystanie mediów społecznościowych, portali dzielnicowych oraz 

stron internetowych BRG i miasta Gdańska). W kategorii inne pojawiły się następujące odpowiedzi: 

1) biuletyny miejskie, 

2) tablica ogłoszeń, 

3) akcja marketingowo-promocyjna, 

4) sms, 

5) tak jak dotychczas, 

6) wszystkie,  

7) dowolne. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki odpowiedzi nie sumują 

się do 100%, ponieważ można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
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Jaki model współpracy przy dalszych pracach nad Studium? 

Pierwszy etap procesu partycypacji pozwolił na wypracowanie modelu dalszej współpracy z Radami 

Dzielnic przy formułowaniu wniosków do Studium. Przedstawiciele Rad Dzielnic wybrali warsztaty 

jako najefektywniejszą formę pracy. Zgodnie z postulatami Radnych Dzielnic, warsztaty powinny być 

skierowane przede wszystkim do członków Rad Dzielnic i mieszkańców. Powinny odbywać się 

w siedzibie Rady Dzielnicy lub szkole zlokalizowanej na terenie dzielnicy i dotyczyć jednocześnie kilku 

dzielnic. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki odpowiedzi nie sumują 

się do 100%, ponieważ można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
 

W kategorii inne pojawiły się odpowiedzi:  

1) zgłoszenia wniosków na platformie informacyjnej BRG, 

2) mailowo, 

3) spotkania konsultacyjne, 

4) spotakania na terenie dzielnicy z mieszkańcami, 

5) spotkania z Radami Dzielnic, 

6) spotkania z innymi Radami Dzielnic, 

7) warsztaty, 

8) dyskusje. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki odpowiedzi nie sumują 

się do 100%, ponieważ można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
 

W kategorii inne pojawiły się odpowiedzi: 

1) przedsiębiorcy (13 osób), 

2) wszyscy chętni, zainteresowani (4 osoby), 

3) właściciele nieruchomości, 

4) potencjlni inwestorzy dla tego terenu, 

5) przedstawiciele zawodów działających na danym terenie, 

6) Radni Miejscy (2 osoby), 

7) eksperci, eksperci zewnętrzni z innych miast (3 osoby), 

8) deweloprzey (3 osoby), 

9) spółdzielenie (3 osoby), 

10) administratorzy wspólnot, 

11) młodzież (3 osoby), 

12) DRMG (2 osoby), 

13) INVESTGDA, 

14) okoliczne Rady Dzielnic, 

15) umowieni mieszkańcy, 

16) BRG. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odsetki odpowiedzi nie sumują 

się do 100%, ponieważ można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
 

W kategorii inne pojawiły się następujące odpowiedzi: 

1) domy sąsiedzkie (3 osoby), 

2) kluby osiedlowe (4 osoby), 

3) szkoła (5 osób), 

4) biblioteka, 

5) sala spółdzielni, 

6) Park Naukowo-Technologiczny, 

7) dowolne, 

8) szkoła z uwagi na bezstronność miejsca spotkań, 

9) głównie w Centrum Kultury Lechii, gdzie mieści się siedziba Rady, ale również w BGR, aby 

móc poznać Państwa bliżej. 

 

Radni dzielnicowi, którzy uczestniczyli w spotkaniach, wskazywali także czy na etapie prac nad 

wnioskami do Studium chcą pracować samodzielnie czy we współpracy z innymi Radami Dzielnic. 

Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi. 
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Tab. Współpraca Rad Dzielnic przy przygotowywaniu wniosków do Studium 

lp. nazwa dzielnicy 
% Rady Dzielnic wybrane  

do współpracy samodzielnie we współpracy 

1. Aniołki 0,0 100,0 
Siedlce, Śródmieście, Wzgórze 
Mickiewicza, Wrzeszcz Górny (w 
zależności od tematu) 

2. Brętowo 50,0 50,0 Wrzeszcz Górny, Strzyża 

3. Brzeźno 100,0 0,0  

4. Chełm 14,0 86,0 
Jasień, Ujeścisko-Łostowice, Siedlce, 
Orunia-Św. Wojciech-Lipce 

5. Jasień 9,0 91,0 
Chełm, Piecki-Migowo, Ujeścisko-
Łostowice, Brętowo 

6. Kokoszki 8,0 92,0 Jasień, Matarnia, Osowa 

7. Krakowiec-Górki 
Zachodnia 

100,0 0,0  

8. Letnica 14,0 86,0 
Brzeźno, Nowy Port, Młyniska, 
Wrzeszcz, Przymorze 

9. Młyniska 17,0 83,0 Strzyża, Wrzeszcz Dolny, Brętowo 

10. Nowy Port 0,0 100,0 Stogi, Przeróbka, Brzeźno, Letnica 

11. Oliwa 37,0 63,0 
Osowa, Przymorze Małe, VII Dwór, 
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysiąclecia 

12. Olszynka 0,0 100,0 Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Rudniki 

13. Orunia-Św. 
Wojciech-Lipce 

0,0 100,0 
Olszynka, Rudniki, Chełm, 
Śródmieście 

14. Osowa 40,0 60,0 Oliwa, Matarnia 

15. Piecki-Migowo 35,0 65,0 
Jasień, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz 
Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, 
Brętowo, Siedlce 

16. Przymorze Małe 9,0 91,0 
Zaspa, Przymorze Wielkie, Oliwa, VII 
Dwór, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysiąclecia 

17. Siedlce 0,0 100,0 Aniołki, Wzgórze Mickiewicza  

18. Stogi 0,0 100,0 
Przeróbka, Krakowiec-Górki 
Zachodnie 

19. Strzyża 50,0 50,0 
VII Dwór, Brętowo, Wrzeszcz Górny, 
Oliwa 

20. Śródmieście 88,0 12,0  

21. Ujeścisko-
Łostowice 

20,0 80,0 
Chełm, Jasień, Orunia-Św. Wojciech-
Lipce, ale najpierw spotkanie 
wewnętrzne 

22. Wrzeszcz Dolny 28,0 72,0 
Wrzeszcz Górny, Brzeźno, Strzyża, 
Zaspa, Letnica, Młyniska 

23. Wrzeszcz Górny 50,0 50,0 Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo 
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lp. nazwa dzielnicy % Rady Dzielnic wybrane  
do współpracy 24. Wyspa 

Sobieszewska 
100,0 0,0  

25. Wzgórze 
Mickiewicza 

11,0 89,0 Siedlce 

26. Zaspa-Młyniec 0,0 100,0 
Zaspa-Rozstaje, Przymorze, Wrzeszcz 
Górny 

27. 

Żabianka-
Wejhera-
Jelitkowo-
Tysiąclecia 

14,0 86,0 Oliwa, Zaspa, Przymorze Małe 

 

Inne uwagi 

Uczestnicy spotkań mieli także możliwość wpisania w ankietach ewaluayjnych innych uwag, także 

tych niezwiązanych bezpośrednio z tematem spotkania. Przedstawione uwagi dotyczyły procesu 

planistycznego oraz konkretnych realizacji: 

1) istota rzeczy, by te spotkania były twórcze i obowiązujące w dalszym procedowaniu. 

2) wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców i stosować się do uwag mieszkańców. 

3) jak zmienić na lepsze niskie standardy, etapowanie tego procesu. 

4) dla jednej dzielnicy jest wspólny plan, to po spotkaniach w każdej Radzie Dzielnicy potrzebne 

byłyby wspólne spotkania z dzielnicami np. Wrzeszcz Górny, Strzyża, Morena, Suchanino. 

Więcej spotkań z mieszkańcami, często mieszkańcy nie są informowani i jeśli nie dowiedzą się 

z prasy i mediów o planie, bo dopiero zaskakuje ich wjazd sprzętu ciężkiego na teren budowy. 

5) cenne - ściślejsza współpraca przy procedowaniu miejscowych planów – bo te rozpatruje się 

konkretne sprawy bliskie mieszkańcom. 

6) w planach zagospodarowania przestrzennego zwrócić baczną uwagę na funkcje dzielnic. Duży 

nacisk na tworzenie komunikacji zbiorowej. 

7) dzielnica powinna zachować swój charakter w nawiązaniu do historii. 

8) oczekujemy konkretnych informacji nt. realizacji konkretnych miejskich inwestycji na terenie 

naszej dzielnicy. 

9) czy w związku z zabudową wjazdów z Armii Krajowej na ul. Cedrową przewiduje się 

przyspieszenie prac nad Nową Olchową w związku z pogorszeniem się jakości życia tamtych 

mieszkańców, czego wyraz dali w wyborach do rady Dzielnicy desygnując 2 kandydatów -  

problem bardzo istotny dla tej części Ujeściska. 

10) wybudowanie kładek nad OT (na przedłużeniach ul. Kielnieńskiej, ul. Jednorożca), rozbudowa 

węzła Barniewice dla pieszych i rowerów, wejście do lasu: rejon ul. Barniewickiej i Junony. 


