
Rada Dzielnicy Aniołki 
 

Ul. J.Poniatowskiego 13 
80-156 Gdańsk 

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl 
E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com 

 

 

Nr. Pisma 47/2020/MM                       Gdańsk, 2020-06-01 

 

Sz. P.  
 
Maciej Lorek 
 
Dyrektor Wydziału S rodowiska  
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
ul. Piekarnicza 16  
80-126 Gdańsk 
maciej.lorek@gdansk.gda.pl 

 
 
 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

  

w odpowiedzi na pismo WS -IV.604.14.2020 z dnia 20.05.2020 r. skierowane do Członko w 

Gdan skiego Forum Zmian Klimatu, przekazuję wyniki konsultacji przeprowadzonych 

ws ro d mieszkan co w Dzielnicy Aniołki pt. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu - 

rozwiązania dla dzielnicy Aniołki”.  

 

Poprosilis my o odpowiedzi w trzech zakresach wskazanych jako obszary robocze dla prac 

warsztatowych Forum. 

 

Większos c  respondento w stwierdziła, ze nasza dzielnica jest naraz ona zaro wno na 

podtopienia, jak i zanieczyszczenie powietrza oraz wskazała moz liwe rozwiązania 

w walce z suszą. 

 

W przypadku podtopień, jako tereny najbardziej zagroz one wskazano: 

a) Park Steffenso w (w szczego lnos ci jego wschodnia częs c ) , 

b) Ul. Chodowieckiego od ronda z ul. Kopernika oraz skrzyz owanie Traktu Konnego 

z ul. Traugutta, 

c) Przejs cie podziemne przy przystanku tramwajowym „Uniwersytet Medyczny”. 
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Jako moz liwe działania zapobiegawcze zaproponowano: 

a) Zaprowadzenie łąk kwietnych i systemo w odwadniających, 

b) Zaprowadzenie nowych nasadzen  (drzew, trawniko w), szczego lnie wzdłuz  ulic 

o duz ym nachyleniu, 

c) Montaz  wydajniejszych studzienek, 

d) Wprowadzenie w miejsce tunelu przejs cia naziemnego. 

 

Zanieczyszczenie powietrza w dzielnicy generowane jest przede wszystkim przez ruch 

samochodowy oraz incydenty palenia s mieciami. Okolice zagroz one, to przede wszystkim 

ciąg Al. Zwycięstwa - w pierwszym przypadku oraz okolice ul. Traugutta, 

Smoluchowskiego, Orzeszkowej, Wroniej, Kopernika, S niadeckich, Dębinki, Dantyszka, 

Chodowieckiego  - w drugim przypadku. 

 

Propozycje rozwiązan  to: 

a) Dla zanieczyszczen , kto rych z ro dłem jest ruch samochodowy – niezbędne 

nasadzenia zieleni izolującej wzdłuz  ulic; popularyzacja korzystania z transportu 

publicznego, rowerowego i pieszego (poprawa dojazdu do UCK); uporządkowanie 

kwestii parkowania w dzielnicy; zdecydowane zabezpieczenie tereno w zielonych 

przed parkowaniem niezgodnym z prawem; zaprowadzenie dogodnych pieszo-

rowerowych połączen  pomiędzy go rnym i dolnym tarasem oraz sąsiednimi 

dzielnicami; 

b) Dla zanieczyszczen  pochodzących z faktu palenia s mieciami – likwidacja 

wysokoemisyjnych pieco w, obowiązek podłączenia kamienic i gospodarstw 

indywidualnych  do ciepłowniczej sieci miejskiej lub wprowadzenia 

niskoemisyjnych kotłowni (gazowych itp.); częstsze kontrole mieszkan co w. 

 

W kwestii zapobiegania suszy, wskazano następujące miejsca, gdzie mogłaby byc  

retencjonowana, a następnie rozsączana woda opadowa: 

a) Staw/ przegłębienia w Parku Steffenso w; 

b) Dzikie parkingi wzdłuz  ulic S niadeckich i Orzeszkowej – w przypadku nowych 

inwestycji konieczne zachowanie przegłębionych tereno w zatrzymujących wodę 

opadową oraz odbierających wody spływające wzdłuz  tych ulic w kierunku Al. 

Zwycięstwa; 

c) Wprowadzanie placo w zabaw i dbanie o zachowanie tereno w zielonych o duz ej 

moz liwos ci odbioru wo d opadowych (unikanie duz ych powierzchni betonowych, 

asfaltowych, nieprzepuszczających wo d opadowych, zaprowadzanie oczek 

retencyjnych, parko w i skwero w kieszonkowych w kaz dym moz liwym miejscu); 

d) Wykorzystanie wo d opadowych do nawadniania drzew wzdłuz  Wielkiej Alei. 

 

Mamy nadzieję, z e zebrane informacje nie tylko zostaną wykorzystane przy aktualizacji 

Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, ale będą podstawą do wprowadzenia 

w Dzielnicy Aniołki realnych działan , kto rych efektem będzie lepsze dostosowanie 

do zagroz en  wynikających z obserwowanych zmian klimatycznych. 



 

Będziemy wdzięczni za informację zwrotną w temacie dalszych prac nad dokumentem 

planu adaptacji, ale przede wszystkim za ustosunkowanie się do kwestii moz liwos ci 

realizacji rozwiązan  zaproponowanych dla naszej dzielnicy i ujęcie ich w planach rozwoju 

Miasta. 

 

Z powaz aniem 

 

 

Monika Mazurowska 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki 

 

 

 

  


