
Uchwała Nr XV/47/2021  

Rady Dzielnicy Strzyża  

z dnia 18 maja 2021 roku 

w sprawie  

wyrażenia opinii dotyczącej zagospodarowania placu gen. Maczka. 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 5, 14 i 15 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 

Negatywnie opiniujemy przysłane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska  

w dniu 29 marca 2021 roku obie wersje koncepcji zagospodarowania  

placu gen. Stanisława Maczka. 

§ 2 

Do koncepcji, o których mowa w § 1, wnosimy w szczególności w następującej wnioski 

i uwagi: 

1) uwzględnienie miejsc parkingowych prostopadłych do osi jezdni ulicy Chopina, 

w szczególności przy granicy z placem gen. Stanisława Maczka, 

2) obniżenie na większym obszarze niwelety terenów zielonych do poziomu alejek 

i likwidację murków, 

3) dopasowanie modernizacji placu zabaw do zaleceń przygotowanego przez Gdański 

Zarząd Dróg i Zieleni Poradnika projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku, 

4) weryfikację procentu powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami MPZP, 

w stosunku do terenu samego placu (bez sąsiednich pasów drogowych), 

5) ograniczenie ilości dodatkowych alejek, 

6) uwzględnienie problemu odwodnienia nawierzchni utwardzonych i wód opadowych 

z dachów oraz wykonania izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych 

okolicznych budynków, 

7) ponowną analizę oświetlenia całego placu wraz z doświetlenie i umieszczeniem 

kamer monitoringu w rejonie budynków Sychty 2-4 oraz 12-14, 

8) zaplanowanie potrzeby wjazdu pojazdów do obsługi terenu, 

9) zmianę usytuowania toalety,  

10) dopuszczenie zastosowania jedynie ławek z oparciem, 

11) pozostawienie w obecnym miejscu (przy budynku Sychty 12-14) leżaków 

i elementów siłowni, 
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12) utrzymaniem stałej szerokości alejki (bez jej poszerzania) przy budynku Sychty 20, 

13) przygotowanie planu etapowania prac. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Dzielnicy Strzyża 

 Marcin Okuniewski 


