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Szanowni Pan stwo, 

 

w nawiązaniu do poruszonego na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej 

i Morskiej tematu porządku na terenie Kolonii w Dzielnicy Aniołki, pragniemy zwro cic  

Pan stwa uwagę na problem nielegalnego wysypiska s mieci, kto ry od lat jest zgłaszany 

ro z nym jednostkom miejskim, jednak z nieznanych przyczyn jest on ignorowany. Problem 

dotyczy obszaru znajdującego się w Dzielnicy Aniołki na terenach w obrębie 067 

nalez ących do Gminy Miasta Gdan sk. 
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Problem zas miecenia tego terenu jest problemem długotrwałym i zaczął się w momencie 

wykwaterowywania oso b zamieszkujących te tereny.  

 

Zgodnie z Uchwałą NR XVII/423/19 Rady Miasta Gdan ska z dnia 28.11.2019 r. włas ciciele 

terenu znajdującego się na obszarze miasta Gdan sk są zobowiązani do utrzymania 

porządku i zadbania o nalez yte segregowanie i wywo z s mieci i obowiązek ten dotyczy 

wszystkich włas cicieli bez wyjątku. Niestety wydaje się, z e Gmina Miasta Gdan ska jako 

włas ciciel powyz szych tereno w sama nie przestrzega zapiso w tej uchwały 

 

Opro cz samego problemu degradacji s rodowiska, występuje dodatkowo realne 

zagroz enie zdrowia i z ycia mieszkan co w sąsiadujących z tym teren oraz zagroz enie 

poz arowe dla tereno w zielonych znajdujących się na Wroniej Go rce. W ostatnich latach na 

terenach zaznaczonych powyz ej dochodziło do licznych podpalen  s mieci oraz 

niezabezpieczonych pustostano w, kto re wymagały interwencji straz y poz arnej i policji. 

 

Temat był zgłaszany wielokrotnie ro z nym jednostkom miejskim, ale nie zostały podjęte 

realne działania mające na celu rozwiązanie tego problemu i uporządkowanie oraz 



zabezpieczenie obszaru przez jego włas ciciela. Poniz ej kilka udokumentowanych 

przykłado w zgłoszen : 

 

- Interpelacja nr 626/19 przesłana do Prezydent Miasta Gdan ska p. Aleksandry 

Dulkiewicz przez Radną Miasta Gdan ska p. Annę Golędzinowską – data wpłynięcia – 

02.12.2019r. 

 

- Pismo z dnia 09.12.2019 r. przesłane przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Aniołki 

do Z-cy Prezydenta p. Piotra Grzelaka w sprawie plano w i uporządkowania Kolonii. 

 

- Korespondencja z Gdańskimi Nieruchomościami dotycząca realizacji ustalen  z wizji 

lokalnej, kto ra odbyła się na Koloniach (Notatka słuz bowa z dnia 06.03.2020 r.). 

 

- Interpelacja nr 167/20 przesłana do Prezydent Miasta Gdan ska p. Aleksandry 

Dulkiewicz przez Radną Miasta Gdan ska p. Annę Golędzinowską – data wpłynięcia – 

03.06.2020r. 

 

- Pismo z dnia 04.06.2020 r. przesłane przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Aniołki 

do Prezydent Miasta Gdan ska p. Aleksandry Dulkiewicz z pros bą o przyspieszenie działan  

porządkowych. 

 

- Pismo z dnia 07.10.2020 r. przesłane przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Aniołki 

do Straz y Miejskiej. Dotyczące planu pracy SM na rok 2021, w kto rym wskazano potrzebę 

zadbania o porządek i bezpieczen stwo na Koloniach. 

 

- Zgłoszenie nr 140627 przez Gdan skie Centrum Kontaktu z dnia 04.02.2020r. - otwarte, 

nierozwiązane do dnia dzisiejszego. 

 

Opro cz powyz szych udokumentowanych zgłoszen , problem był podejmowany ustnie na 

spotkaniach przedstawicieli Rady Dzielnicy Aniołki z GZDiZ oraz był omawiany podczas 

dwo ch spotkan , kto re odbyły się na terenach Kolonii: 

 



- Spotkanie w dniu 06.03.2020r. reprezentacji Rady Dzielnicy z przedstawicielami 

Gdan skich Nieruchomos ci Obszar Administracyjny 1, policji i straz y miejskiej. 

 

- Spacer po dzielnicy w dniu 23.02.2021r. w kto rym brała udział Prezydent Miasta 

Gdan ska p. Aleksandra Dulkiewicz oraz przedstawiciele organo w miejskich. 

 

Szczego ły spotkania z dnia 06.03.2020r. 

 

W spotkaniu udział wzięli: 

p. Irena Gackowska – Kierownik UO1 

p. Ewa Biesiekierska – Administrator UO1 

p. Aleksandra Stasiuk – Administrator UO1 

sierz . sztab. Maksym Ciechanowski  - Dzielnicowy Komisariatu Policji VIII w Gdan sku 

st. insp. Piotr Milewski – Straz nik Rejonowy Referat II Straz y Miejskiej w Gdan sku 

Przedstawiciele Rady Dzielnicy Aniołki 

 

Podczas tego spotkania zostały poruszone m.in. następujące tematy: 

- Zas miecenie tereno w Kolonii Jordana i Kolonii Ochota i potrzeba uprzątnięcia tego 

terenu zgłoszona przez Radnych Dzielnicy Aniołki. 

- Omo wienie odpowiedniego przeprowadzenia rozbio rek budynko w wykwaterowanych. 

- Propozycja postawienia szlabanu od strony Kolonii Ochota uniemoz liwiającego wjazd na 

ten teren od strony warsztatu samochodowego. 

- Instalacja dodatkowej kamery monitoringu miejskiego z widokiem na wjazd na ten teren 

od ulicy S widnickiej. 

 

Z wizji lokalnej została sporządzona notatka słuz bowa pod kto rą podpisali się wszyscy 

obecni niestety do dnia dzisiejszego z aden z omawianych temato w nie został 

zrealizowany. 

 

Szczego ły spotkania z dnia 23.02.2021r. z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. 

 

W spotkaniu udział wzięli: 

p. Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdan ska 



p. Przemysław Malak - Radny Miasta Gdan ska  

p. Mikołaj Hajduk - Radny Miasta Gdan ska  

p. Marek Zygmunt - Przewodniczący Rady Dzielnicy  

p. Monika Mazurowska - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy  

p. Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  

p. Justyna Kleina-Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych 

Gdan skie Nieruchomos ci 

p. Tomasz Wawrzonek - p.o. Z-cy Dyrektora ds. Zarządzania Gdan ski Zarząd Dro g i 

Zieleni  

p. Wojciech Kruczkowski - Kierownik Referatu Inwestycji Liniowych Wydziału Projekto w 

Inwestycyjnych  

p. Aleksandra Stefan ska - Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic  

Przedstawiciele portalu gdansk.pl 

 

Jednym z punkto w spaceru po dzielnicy Aniołki był omawiany w tym pis mie obszar 

i dotyczące go problemy. Przedstawiciele Rady Dzielnicy przypomnieli o licznych 

zgłoszeniach i ustaleniach ze spotkania w dniu 06.03.2020r., kto re nie zostały spełnione. 

Niestety w dalszym ciągu nie udało się otrzymac  z adnego konkretnego planu działan  

w celu wyeliminowania omawianego problemu. W podsumowaniu tego spaceru, GZDiZ 

poinformował, z e istnieją ro wniez  inne jednostki, kto re mogą przeciwdziałac  degradacji 

i zas miecaniu tego terenu. 

 

 W dniu 23.03.2021r.  na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady 

Miasta Gdan ska, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki ponownie poruszyła 

powyz szy temat. Warto nadmienic , z e częs c  członko w tej komisji znała ten problem juz  

wczes niej przy okazji wczes niejszych zgłoszen  i spotkan . W efekcie tego spotkania 

Przewodniczący Komisji zaproponował kolejną wizję lokalną, tym razem 

z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

 

Nalez y nadmienic , z e problemy z tym terenem były wielokrotnie zgłaszane ro wniez  

bezpos rednio przez mieszkan co w dzielnicy oraz sąsiadującą Akademicką Spo łdzielnię 

Mieszkaniową w Gdan sku i w kaz dym z tych przypadko w nie zostały podjęte z adne s rodki 

zaradcze. 



Biorąc pod uwagę obszerną dokumentację przekazywaną w przeszłos ci, moz na by 

domniemywac , z e Gmina Miasta Gdan sk ma problem z zarządzaniem przepływem 

informacji pomiędzy podległymi jej jednostkami.  

 

Nie tylko mieszkan co w Dzielnicy bulwersuje fakt, z e teren, w przeszłos ci będący 

zadbanym obszarem zielonym, znajdujący się  ok. 2 km spacerem od Fontanny Neptuna 

(s cisłego centrum Gło wnego Miasta) oraz bezpos rednio przylegający do Cmentarza 

Garnizonowego, jest w tak nagannym stanie i z niewiadomych przyczyn jest ignorowany 

przez władze miasta, kto re aspiruje do bycia Zieloną Stolicą Europy. 

 

Aktualna dokumentacja zdjęciowa 

 

Poniz ej znajdą Pan stwo przykładowe zdjęcia zas mieconego terenu. Stan ze zdjęc  

systematycznie pogarsza się na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciach przedstawione 

zostały wykwaterowane budynki, pustostany, kto re spłonęły i nie zostały 

uporządkowane, sterty opon (w tym do samochodo w cięz arowych), elektronika, szkło, 

opakowanie po olejach, przeterminowane leki, meble, AGD i wiele innych s mieci, kto rych 

z tygodnia na tydzien  przybywa. 

 

Liczymy, z e tym razem trafilis my z naszym problemem do oso b, kto re pomogą 

wprowadzic  w z ycie realne działania na Koloniach i sprawią, z e na powro t będzie to 

przyjazne zielone miejsce w centrum Gdan ska. 

 

Z powaz aniem 

 

Monika Mazurowska 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


