
Uchwała Nr XV/45/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 18 maja 2021 roku 

w sprawie  

określenia wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r.) z późn. zmianami 

Rada Dzielnicy Strzyża  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się następujące wnioski do ujęcia w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych  

Miasta Gdańska: 

1) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni w rejonie ulic 

Gomółki, Hubala, Rolnej i Sygietyńskiego. 

2) Modernizacja nawierzchni ulic Chopina, Zamenhofa, Kisielewskiego, Żeleńskiego, 

Różyckiego i Fitelgerga wraz z wymianą chodników i infrastruktury towarzyszącej. 

3) Wykonanie nowych miejsc postojowych na terenie całej dzielnicy. 

4) Modernizacja chodników wzdłuż alei Wojska Polskiego oraz ulic Chrzanowskiego 

i Szymanowskiego. 

5) Rozbudowa monitoringu miejskiego na Strzyży. 

6) Zagospodarowanie działek nr 35/1, 35/3, 35/4 i 35/5 obręb 30 w Gdańsku (teren 

po ogrodnictwie OKAZ), jako ogólnodostępnego terenu rekreacji oraz sportu, 

w szczególności zachowanie zieleni wzdłuż ulicy Wita Stwosza, wykonanie siłowni 

plenerowej, skate parku, wybiegu dla psów oraz budowa boiska rozgrzewkowego 

i basenu. 

7) Zapewnienie miejsc postojowych oraz toalety przy przystanku Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej „Gdańsk-Strzyża”. 

8) Kompleksowa renowacja i modernizacja placu generała Stanisława Maczka, 

obejmująca w szczególności: odnowienie zieleni, wymianę nawierzchni alejek, 

wykonanie monitoringu miejskiego i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Chopina, 

modernizację placu zabaw oraz ustawienie słupa ogłoszeniowego. 

9) Dokończenie renowacji placu marszałka Józefa Piłsudskiego  

wraz z jego powiększeniem i utworzeniem parku. 

10) Utworzenie miejsca rekreacji dla młodzieży ze skate parkiem na terenie pomiędzy 

placem marszałka Józefa Piłsudskiego a zabudową ulicy Karłowicza. 
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11) Wykonanie w lesie na przedłużeniu ulicy Kiepury toru wielofunkcyjnego, 

w szczególności terenowej ścieżki dla rowerów górskich, trasy biegowej 

i odtworzenie toru saneczkowego. 

12) Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic 

Chrzanowskiego i Żeglarskiej. 

13) Przebudowa ulicy Lipińskiego wraz z wymianą infrastruktury towarzyszącej 

oraz wykonaniem oświetlenia. 

14) Oświetlenie ulicy Sygietyńskiego. 

15) Wymiana pozostałych ołowianych i azbestowo-cementowych rur wodociągowych 

wraz z wykonaniem hydrantów przeciwpożarowych na terenie Dzielnicy Strzyża. 

16) Dokończenie modernizacji wnętrz podwórzowych przy alei Wojska Polskiego 31-37. 

17) Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta 

i Hubala. 

18) Budowa ścieżek rowerowych: wzdłuż alei Wojska Polskiego i ulicy Wita Stwosza 

(poza pasem jezdni), wzdłuż ulicy Szymanowskiego oraz równolegle do linii 

kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

19) Realizacja punktu widokowego na wyniesieniu leśnym pomiędzy ulicą 

Arciszewskiego a wykopem linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

20) Wykonanie oświetlenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. 

21) Zagospodarowanie dróg wewnętrznych pomiędzy ulicami Chrzanowskiego 

a Zamenhofa (równoległych do ulic Żeleńskiego i Karłowicza)  

stanowiących działki nr 859/37, 898/4 oraz nr 624 obręb 31. 

22) Monitoring okolic pieszego przejścia od ul. Chrzanowskiego (rejon posesji nr 86) 

do Gdańskiej Szkoły Szermierki. 

23) Montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego 

i Zamenhofa. 

24) Wykonanie osobnego pasa do skrętu w prawo z ulicy Braci Lewoniewskich 

w kierunku Oliwy na skrzyżowaniu alei Grunwaldzkiej i ulicy Braci Lewoniewskich. 

25) Modernizacja i wyciszenie torowiska w alei Wojska Polskiego i ulicy Wita Stwosza. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 


