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PROTOKÓŁ OBRAD XII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC 

Z DNIA 30.06.2020 R. 

 

 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka i przywitała 

zebranych radnych oraz gości biorących udział w sesji dzięki platformie internetowej Teams. Do spisania 

protokołu wyznaczyła Zastępcę Przewodniczącej Dzielnicy Małgorzatę Ostrowską. Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 9 z 15 radnych, dwóch radnych dołączyło do spotkanie w trakcie 

trwania sesji. Czterech radnych nie stawiło się, usprawiedliwiając swoją nieobecność (lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu).  Przewodnicząca odczytała porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad 

2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

3. Bieżące sprawy oraz interwencje podjęte na dyżurach, sprawozdania z pracy zarządu i rady - referuje 

zarząd dzielnicy 

4.  Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – zmiany – omówienie tematów – referuje zarząd dzielnicy 

5. Dyskusja nad koncepcją planu zagospodarowania Zaspa-Młyniec –południowa część dawnego pasa 

startowego przy al. Jana Pawła II (nr 0625) 

6. Budżet Obywatelski 2021 – promocja oraz harmonogram 

7. Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji na dzielnicy – referuje zarząd dzielnicy 

8. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji. 

9. Zamknięcie obrad 

 

Ad.2. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka poddała pod głosowanie porządek obrad. (9 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się). Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.3. Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy Kamilowi Sośniakowi, który 

poinformował, że w wyniku obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, dyżury radnych zostały 

zawieszone, dlatego też wszelkie zgłoszenia były kierowana na emaila i facebooka Rady Dzielnicy.  

Dotarł Radny Zbigniew Chudzicki. 
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Przewodniczący rozpoczął sprawozdanie od zreferowania przychodzących do Rady Dzielnicy pism, omówił 

odpowiedz którą otrzymał od Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie kładki nad skrzyżowaniem al. 

Rzeczypospolitej a al. Jana Pawła II, informując że na bieżąco wykonywane są prace konserwacyjne a w 

planach jest rozbiórka kładki i wykonanie przejść naziemnych.  

Kolejne zgłoszenie i odpowiedz na pismo Rady dotyczyło placu zabaw przy ul. Startowej 11, który został 

rozebrany, spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała o montażu nowego sprzętu w III kwartale tego roku. 

Omówione zostały sprawy dotyczące kompleksu sportowego przy ul. Startowej 9- w ramach prac remontu 

zostanie wykonany monitoring na obiekcie sportowym. W ramach BO 2019 ( opóżniona inwestycja z 

poprzedniego roku ) zostało ukończone miasteczko ruchu drogowego i czeka na odbiór techniczny oraz 

częściowo został zrobiony skypark. 

Remont nawierzchni drogowej na ul. Startowej 23 wraz z miejscami parkingowymi które miało być 

wykonane z budżetu rady zostanie wykonane przez Gdańskie Zakłady Wodno w ramach BO 2019 wraz z 

wykonaniem instalacji wodno kanalizacyjnych pod ulicą.  

Remont nawierzchni na ul. Pilotów został zgłoszony do budżetu obywatelskiego – miasto brak środków. 

Prace remontowe z Budżetu Obywatelskiego oraz ze środków Rady Dzielnicy na terenie Przedszkola nr 86 

są wykonywane zgodnie z planem, zostały przedstawione zdjęcia sprzętu sportowego zakupionego na plac 

zabaw.  

Radny Artur Kurdyła podziękował Przewodniczącej Rady Agnieszce Wierzbickiej za zaangażowanie i 

pomoc seniorom w czasie pandemii. Pani Agnieszka zabrała głos i zapewniła że akcja pomocy dla seniora 

na dzielnicy trwa dalej oraz poinformowała o akcji wsparcia domu dziecka z prośbą o pomoc. 

Przewodniczący Zarządu poinformował o warsztatach florystyczno – dekoracyjnych dla seniora.  

Ad.4. Przewodnicząca  Agnieszka  Wierzbicka  oddała  głos  Przewodniczącemu  Zarządu  Kamilowi  

Sośniakowi, który przystąpił do omawiania problemów związanych z możliwością realizacji miejsc 

postojowych na dzielnicy, niestety z przyczyn technicznych nie mogą być realizowane miejsca na ul. 

Startowej 11f oraz Dywizjonów 303. Miejsc parkingowe na ul. Startowej 23 będą realizowane wraz z 

wymianą nawierzchni. Jedynie miejsca które zostaną zrealizowane z budżetu Rady Dzielnicy to miejsca 

przy ul. Pilotów 20 h,i.  

Dotarła radna Żaneta Narożna.  

Padła propozycja przeniesienia pieniędzy przeznaczonych na miejsca postojowe na remont chodników 

wzdłuż ul. Hynka naprzeciwko sklepu Lidl. Propozycja ta otrzymała aprobatę Radnych Dzielnicy dlatego 

też wniosek zostanie zmieniony. 

Pozostałe projekty zostają wstrzymane na okres wakacji, decyzje odnośnie realizacji zapadną na następnej 

sesji pod koniec sierpnia 2020 roku.  
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Ad.5. Przewodnicząca Dzielnicy oddała głos Przewodniczącemu Zarządu, który przedstawił koncepcję 

planu zagospodarowania pasa startowego zaznaczając, że nie jest to projekt tylko koncepcja którą Rada 

Dzielnicy otrzymała od Biura Rozwoju Gdańska. Całościowy projekt planu zostanie poddany opinii Rady 

Dzielnicy jak i mieszkańcom dzielnicy najszybciej w sierpniu lub później.  

Przewodniczący zaprezentował prezentację, która była przedstawiana na ostatniej komisji 

zagospodarowania przestrzennego. Cały projekt dostępny jest na stronie internetowej Rady.  

 W koncepcji planu uwzględniono kilka naszych wniosków:  

1. Zachowanie ciągów komunikacyjnych. Tutaj nowość to projektowanie ulicy dojazdowej z Aj. Jana 

Pawła II w stronę ulicy Dywizjonu 303 na wysokości kościoła. 

2. Plac centralny w środku planu. 

3. Od strony Al. Jana Pawła II wycofanie kondygnacji parteru o co najmniej 2 metry od linii zabudowy 

– zwiększy to teren na ciągi piesze  

4. Ilość kondygnacji  to 6 w środkowej części oraz 11 na końcu planu. Tutaj również została 

zmniejszona ilość kondygnacji w stosunku do prezentacji dewelopera ( było 8 oraz 18 na końcu) 

Co ważne prace nadal trwają i kolejne etap procedury sporządzania mpzp ( daty kolejnych etapów 

bardzo orientacyjne ! ) 

1. Ukończenie kompletnego projektu (rysunek planu + projekt uchwały RMG ze szczegółowymi 

ustaleniami) oraz prognozy oddziaływania na środowisko, 

2. Skierowanie przez Prezydent planu do uzgodnień i opiniowania – lipiec/sierpień 2020 

3. Uzyskanie uzgodnień i opinii 

4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. W czasie wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna - 

jesień 2020 - ?? 

5. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu (i w miarę potrzeby powtórzenie kroków, o których 

mowa w pkt 3-5) 

6. Skierowanie projektu planu do RMG w celu uchwalenia 

 Czekamy na ostateczny kształt propozycji planu.  

 

Zostało zadane pytanie przez mieszkańca dzielnicy: Czy Rada podtrzymuje ustalenia zawarte w uchwale z 

2018 roku m.in. zabudowy 6 kondygnacyjne ? 

Przewodniczący udzielił wyczerpującej odpowiedzi, informując że na tą chwilę zostały uwzględnione 

zastrzeżenia BRG złożone przez Radę Dzielnicy i podtrzymujemy to co było zawarte w uchwale z 2018 

roku.  

Drugie pytanie zadane przez mieszkańca brzmiało: Czy Rada Dzielnicy prowadzi rozmowy z inwestorem  w 

sprawie zabudowy.  

Deweloper prowadzi rozmowy z Radą Dzielnicy. Planowane jest spotkanie z inwestorem po 

zaprezentowaniu całego projektu planu.  

Ad.6. Kamil Sośniak poinformował o możliwości składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021 do 

dnia 05.07.2020r. oraz podał kwotę którą miasto przeznacza na inwestycje w ramach budżetu.  

Wnioski które zostały złożone: 1. Budowa kortów tenisowych na terenie kompleksu sportowego. 2. Remont 

tarasu na terenie Przedszkola nr 86. 3. Wykonanie oświetlenia na ul. Jana Pawła II. 4. Remont nawierzchni 
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na ul. Pilotów. Została podana propozycja złożenia projektu an nowe miejsca postojowe przy ul. 

Skarżyńskiego 5. 

Wszystkie propozycje dostępne na stronie internatowej miasta Gdańsk.  

Ad.7. Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji na dzielnicy zostały omówione we wcześniejszych 

punktach. 

Ad.8. Brak wolnych wniosków. Termin następnej sesji został ustalony na31.08.2020 r. Mieszkańcy mogą się 

kontaktować z radą poprzez telefon, e-mail jak również poprzez portal FB.  

Ad.9. Przewodnicząca podziękowała za odbytą sesję po czym zamknęła obrady. 

 

 

 

______________________________                                   _______________ 

  Przewodnicząca Rady Dzielnicy   Protokolant 

               Agnieszka Wierzbicka                  Małgorzata Ostrowska 

 


