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Dotyczy: informacji publicznej dotyczącej planowanych i realizowanych inwestycji publicznych 
oraz publiczno-prywatnych w promieniu 1 km od siedziby Rady Dzielnicy Strzyża ( Gdańsk ul. 
Sychty 12)

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.02.2023 roku Wydział Projektów 
Inwestycyjnych informuje, że w promieniu 1 km od siedziby Rady Dzielnicy Strzyża 
(Gdańsk ul. Sychty 12) są realizowane i planowane inwestycje publiczne:

1. W zakresie programu „Jaśniejszy Gdańsk”:
 zostało zakończone opracowanie dokumentacji projektowej na 

oświetlenie ciągu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona od ul. 
Polanki), roboty budowlane planowane są do roku 2025;

 aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
oświetlenie ul. Kiepury, ul. Zamenhofa/ul. Szymanowskiego – łącznik- 
droga wzdłuż garaży. W czerwcu 2023 roku planuje się odbiór 
dokumentacji projektowej, przewidziana realizacja robót 
budowlanych do 2025; 

 trwa opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ciągu 
pieszego wokół zbiornika retencyjnego Srebrny Staw przy ul. 
Srebrniki, przewidziana realizacja robót do 2025

2. W ramach programu „Modernizacji chodników” planuje się:
 aktualnie trwa przetarg na roboty budowlane ul. Zamenhofa 

( połączenie komunikacyjne z ul. Chrzanowskiego ), budowa chodnika 
o łącznej długości 230 mb w połączeniu z remontem nawierzchni 
jezdni z płyt YOMB – 230 mb;

 trwa pozyskiwanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na ul. Abrahama ( odcinek od ul. Polanki do 
lasu) chodnik południowy od ul. Polanki do wejścia do lasu, północny 
od ul. Polanki do końca posesji nr 41 – remont istniejących chodników 
o łącznej długości 650 mb, roboty planowane są w 2024 roku;

 w 2023 roku planowane są roboty budowlane na ul. Gryglewskiego 
( odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chełmońskiego) – remont 
istniejących chodników o łącznej długości 260 mb w połączeniu 
z remontem nawierzchni jezdni 130 mb;
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 obecnie trwa uaktualniania dokumentacji projektowej na ul. Chopina 
( odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego), aktualizacja 
dotyczy dobudowy oświetlenia

3. Planuje się przebudowę ul. Żeleńskiego oraz ul. Zamenhofa w ramach 
zadania pn.„Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach 
miasta”. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej, planowany 
termin jej pozyskania listopad 2023.

4. Przewidziana jest budowa ul. Norblina, obecnie na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej, planowany termin jej wykonania sierpień 2023.

5. Planuje się w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku przy Al. 
Grunwaldzkiej dostosowanie budynków starych warsztatów szkolnych do 
wymogów p.poż. oraz odprowadzenie wód deszczowych do systemu 
kanalizacji miejskiej i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przebudową ogrodzenia od strony Al. Grunwaldzkiej. W 2023 planowane 
jest pozyskanie dokumentacji technicznej, realizacja robót przewidziana jest 
po zabezpieczeniu środków na ten cel.

6. Obecnie GMG pozyskuje Studium Techniczno_Ekonomiczno-Środowiskowe 
dla korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej. 
Ww. studium wskaże możliwe warianty drogi i układu tramwajowego, które 
będą podstawą do dalszych prac projektowych.

7. Planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa potoku 
Strzyża, na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. 
Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika". Na 
obecnym etapie przygotowania inwestycji nie jesteśmy w stanie podać 
terminu wykonania prac budowlanych.

8. Planowana jest modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. 
Derdowskiego do granicy miasta Gdańska (jezdnia w kierunku Sopotu) 
w ramach zadania pn.” Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”. 
Została pozyskana dokumentacja projektowa.

9. W zakresie Budżetu Obywatelskiego planuje się realizację zadań:
 Edycja BO 2021 „Aktywna i OKAZała Strzyża”
 Edycja BO 2022 „Przyjazna i Aktywna STRZYŻA” i „Zielona Strzyża”

W I półroczu 2023 zaplanowano otwarcie ofert na wybór Wykonawcy 
zadań.

Dodatkowo informujemy, że w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
nie są prowadzone ani planowane przedsięwzięcia we wskazanej lokalizacji.
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