
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Uchwała Nr III/…/2019 

Rady Dzielnicy Aniołki 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

w sprawie wydania opinii Rady Dzielnicy Aniołki 

odnośnie zmiany nazwy ulicy 

z istniejącej ul. gen. Antoniego Giełguda na ul. gen. Ignacego Giełguda 

 

Na podstawie § 15 ust. 1. pkt 17) Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 

2005 z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.).  

 

Uchwala się, co następuje:  

§ 1 

Rada Dzielnicy Aniołki opiniuje pozytywnie/negatywnie wniosek o zmianę nazwy ulicy 

z istniejącej ul. gen. Antoniego Giełguda na ul. gen. Ignacego Giełguda. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

UZASADNIENIE 

Niniejsza opinia została wydana w związku z pismem WG.I.6625.17.2019.BK z dnia 11 kwietnia 

2019 r. otrzymanym od Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska p. Piotra Borawskiego. Po 

zapoznaniu się z dokumentami sprawy, informacjami przekazanymi przez przedstawiciela 

Fundacji im. Napoleona Bonaparte oraz przeprowadzeniu spotkania z mieszkańcami ul. gen. A. 

Giełguda uznano za zasadne/niezasadne dokonanie zmiany nazwy ulicy. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uchwała Nr III/…/2019 

Rady Dzielnicy Aniołki 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych 

 

Na podstawie § 15 ust. 1. pkt 7)  Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2005 

z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.). 

Uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Jako priorytetowe zadania inwestycyjne dla Dzielnicy Aniołki określa się: 

1) Rewaloryzację Alei Lipowej (Wielkiej Alei), 

2) Rewaloryzację i doświetlenie Parku Steffensów, 

3) Rewaloryzację Wroniej Górki, 

4) Remont schodów terenowych łączących ul. Wronią z Wronią Górką, 

5) Monitoring przejścia od kładki SKM do przystanku tramwajowego w Parku Steffensów, 

6) Remont ul. Śniadeckich, 

7) Remont ul. Dębinki, 

8) Remont ul. Hoene-Wrońskiego, 

9) Remont ul. Wrocławskiej, 

10)  Remont ul. Płowce, 

11)  Remont ul. Wroniej, 

12)  Budowę chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ul. Nowej Medyków, 

13)  Modernizacja terenu drogi dojazdowej do GOS przy ul. Traugutta, zaprowadzenie miejsc 

parkingowych, zabezpieczenie terenów przeznaczonych na zieleń urządzoną przed  

wjazdem samochodów, 

14)  Rewaloryzację byłego cmentarza przy ul Giełguda / ul. Świdnickiej, 

15)  Powołanie domu kultury/miejsca spotkań mieszkańców na Aniołkach, 

16)  Remont nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 43. 

 

§ 2 

 

Wnioskuje się o ujęcie zadań w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uzasadnienie 

Ad.1 Zabytkowy układ zieleni komponowanej Wielkiej Alei, unikalny na skalę całego 

kraju, należy do najważniejszych komponentów tożsamości przestrzennej Gdańska. Bez 

pilnego podjęcia działań naprawczych grozi mu wyniszczenie. 

Ad. 2 Park Steffensów jest nie tylko najstarszym komunalnym parkiem Gdańska, ale także 

częścią zielonego pasma rekreacyjnego prowadzącego ze Śródmieścia do Wrzeszcza. 

Przestrzeń ta ma ogromny potencjał nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale całego 

miasta. Aby jednak pełnił przynależne mu funkcje  wymaga remontu alejek biegowych, 

pieszych i pieszo-rowerowych, wprowadzenia brakującego oświetlenia i mebli miejskich. 

Ad.3-4 Wieloletnie zaniedbanie w zakresie należytego utrzymania terenu „Wroniej Górki” 

spowodowało degradację tego miejsca, które zamiast być miejscem wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców, rozdziela poszczególne fragmenty dzielnicy. Celowe jest więc 

przeprowadzenie rewaloryzacji tego obszaru w celu zapewnienia bezpiecznego 

i przyjaznego terenu zielonego dla obecnych i przyszłych mieszkańców. 

Ad. 5 Instalacja monitoringu sprawi, ze dojście do przystanku SKM będzie 

bezpieczniejsze, a tym samym zachęci do korzystania z tej formy transportu publicznego. 

Ad. 6-11 Remonty wymienionych ulic są niezbędne ze względu na ich obecny stan – 

zagrażający bezpieczeństwu ich użytkowników, którymi są nie tylko mieszkańcy Aniołek, 

ale także pracownicy uczelni, studenci, pacjenci oraz służby medyczne. Sugeruje się 

przeprowadzenie remontu ul. Dębinki z uwzględnieniem wymiany instalacji wodociągowej 

(pęknięcia zgłaszane przynajmniej raz w kwartale). 

Ad. 12 Ze względu na politykę miasta optującą za korzystaniem z ciągów pieszo-

rowerowych konieczne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do Aniołek od strony ul. 

Nowych Medyków i ul. Cygańskiej Góry (chodnik i oświetlenie). Na chwilę obecną 

mieszkańcy narażeni są na niebezpieczeństwo potrącenia w trakcie przemieszczania się 

skrajem drogi. 

Ad.13 Modernizacja terenu drogi dojazdowej do GOS przy ul. Traugutta, zaprowadzenie 

miejsc parkingowych, zabezpieczenie terenów przeznaczonych na zieleń urządzoną przed  

wjazdem samochodów pozwoli na lepsze wykorzystanie przestrzenne tego terenu zarówno 

ze względów komunikacyjnych, jak i wizualnych. 

Ad. 14 Na chwilę obecną teren byłego cmentarza jest zaniedbany i niechętnie uczęszczany 

przez mieszkańców. Zaopiekowanie się pozostałymi na tym terenie artefaktami, 

umieszczenie pamiątkowej tablicy i odświeżenie układu przestrzennego pozwoli na 

włączenie tego obszaru w użyteczną tkankę dzielnicy. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Ad. 15 Od lat postuluje się utworzenie na terenie dzielnicy miejsca spotkań sąsiedzkich dla 

mieszkańców w każdym wieku, który mógłby pełnić jednocześnie funkcje domu kultury, 

świetlicy dla seniorów oraz centrum aktywności lokalnej. 

Ad.16 Budynek przy Al. Zwycięstwa 43, tj. dawna kawiarnia „Cafe Halbe Allee” to 

pochodzący z XIX w. charakterystyczny dla obszaru Wielkiej Alei urokliwy obiekt, 

znajdujący się obecnie w stanie wymagającym przeprowadzenia niezbędnych prac 

naprawczych. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Uchwała Nr III/…/2019 

Rady Dzielnicy Aniołki 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

 

Na podstawie § 15 ust. 1. pkt 21)  i § 34 ust.3  Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

poz. 2005 z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalność statutową 

jednostek pomocniczych. 

 

Uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 79 254,00 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska 

na rok 2019 do dyspozycji Rady Dzielnicy Aniołki na następujące cele: 

1 Zagospodarowanie i porządkowanie terenów dzielnicy; poprawa 

warunków życia i zachowanie bezpieczeństwa; remonty, zakup 

i montaż urządzeń małej architektury; drobne inwestycje 

49 500 zł 

2 Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, 

integracji mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji 

społecznych 

29 254 zł 

3 Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy - hosting i domena 500 zł 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Aniołki. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uzasadnienie 

 

Decyzja o przeznaczeniu środków została podjęta po przeprowadzeniu konsultacji budżetowych. 

Pod uwagę wzięto zgłoszone potrzeby z uwzględnieniem możliwości finansowych, przepisów 

prawa oraz innych sposobów realizacji wniosków.  

 

Do realizacji przyjęto następujące wnioski: 

Zagospodarowanie i porządkowanie terenów dzielnicy; poprawa 
warunków życia i zachowanie bezpieczeństwa; remonty, zakup i montaż 
urządzeń małej architektury; drobne inwestycje 

Uzupełnienie przestrzeni publicznych w ławki i kosze na śmieci 

Uzupełnienie nasadzeń zieleni urządzonej / utwardzenie przedeptów 

Ukończenie placu zabaw na Wroniej Górce 

Uzupełnienie w nowe sprzęty placu zabaw w Zielonym Parku 

Próg zwalniający na ul. Orzeszkowej  

Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji 
mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych 

Działania integracyjne dla seniorów 

Działania integracyjne dla dzieci 

Festyny i gry terenowe 

Konkurs fotograficzny "Detale architektoniczne Aniołek w obiektywie" 

Wsparcie projektów edukacyjnych dla SP 58 i SP 15 

Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy - hosting i domena 

Koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy - hosting i domena 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uchwała Nr III/…/2019 

Rady Dzielnicy Aniołki 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy  

z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy 

 

Na podstawie § 15 ust. 1. pkt 9)  i § 15 ust.2  Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2005 

z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.). 

 

Uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Jako priorytetowe zadania inwestycyjne dla Dzielnicy Aniołki w roku budżetowym 2020  określa 

się następujące działania: 

1) Rewaloryzację Alei Lipowej (Wielkiej Alei), 

2) Rewaloryzację i doświetlenie Parku Steffensów,  

3) Rewaloryzację Wroniej Górki, 

4) Remont schodów terenowych łączących ul. Wronią z Wronią Górką, 

5) monitoring przejścia od kładki SKM do przystanku tramwajowego w Parku Steffensów, 

6) Remont ul. Śniadeckich, 

7) Remont ul. Dębinki, 

8) Remont ul. Hoene-Wrońskiego, 

9) Remont ul. Wrocławskiej, 

10)  Remont ul. Płowce, 

11)  Remont ul. Wroniej, 

12)  Budowę chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ul. Nowej Medyków, 

13)  Modernizacja terenu drogi dojazdowej do GOS przy ul. Traugutta, zaprowadzenie miejsc 

parkingowych, zabezpieczenie terenów przeznaczonych na zieleń urządzoną przed  

wjazdem samochodów, 

14)  Rewaloryzacja byłego cmentarza przy ul Giełguda / ul. Świdnickiej, 

15)  Powołanie domu kultury/miejsca spotkań mieszkańców na Aniołkach, 

16)  Montaż infrastruktury podwyższającej bezpieczeństwo pieszych na ulicach Aniołek 

(przejścia dla pieszych SMART na ul. Dębinki dwie lokalizacje, skrzyżowanie ul. Focha/ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ul. Powstańców Warszawskich, montaż elementów zwalniających ruch na ul. 

Orzeszkowej), 

17)  Montaż wiat przystankowych na przystankach „Płowce”, „Focha” oraz „Centrum 

Onkologii”, 

18)  Remont nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 43. 

§ 2 

 

Wnioskuje się o ujęcie zadań wymienionych w § 1 w Budżecie Miasta Gdańska na rok 2020. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Uzasadnienie 

Ad.1 Zabytkowy układ zieleni komponowanej Wielkiej Alei, unikalny na skalę całego 

kraju, należy do najważniejszych komponentów tożsamości przestrzennej Gdańska. Bez 

pilnego podjęcia działań naprawczych grozi mu wyniszczenie. 

Ad. 2 Park Steffensów jest nie tylko najstarszym komunalnym parkiem Gdańska, ale także 

częścią zielonego pasma rekreacyjnego prowadzącego ze Śródmieścia do Wrzeszcza. 

Przestrzeń ta ma ogromny potencjał nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale całego 

miasta. Aby jednak pełnił przynależne mu funkcje  wymaga remontu alejek biegowych, 

pieszych i pieszo-rowerowych, wprowadzenia brakującego oświetlenia i mebli miejskich. 

Ad.3-4 Wieloletnie zaniedbanie w zakresie należytego utrzymania terenu „Wroniej Górki” 

spowodowało degradację tego miejsca, które zamiast być miejscem wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców, rozdziela poszczególne fragmenty dzielnicy. Celowe jest więc 

przeprowadzenie rewaloryzacji tego obszaru w celu zapewnienia bezpiecznego 

i przyjaznego terenu zielonego dla obecnych i przyszłych mieszkańców. 

Ad. 5 Instalacja monitoringu sprawi, ze dojście do przystanku SKM będzie 

bezpieczniejsze, a tym samym zachęci do korzystania z tej formy transportu publicznego. 

Ad. 6-11 Remonty wymienionych ulic są niezbędne ze względu na ich obecny stan – 

zagrażający bezpieczeństwu ich użytkowników, którymi są nie tylko mieszkańcy Aniołek, 

ale także pracownicy uczelni, studenci, pacjenci oraz służby medyczne. Sugeruje się 

przeprowadzenie remontu ul. Dębinki z uwzględnieniem wymiany instalacji wodociągowej 

(pęknięcia zgłaszane przynajmniej raz w kwartale). 

Ad. 12 Ze względu na politykę miasta optującą za korzystaniem z ciągów pieszo-

rowerowych konieczne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do Aniołek od strony ul. 

Nowych Medyków i ul. Cygańskiej Góry (chodnik i oświetlenie). Na chwilę obecną 

mieszkańcy narażeni są na niebezpieczeństwo potrącenia w trakcie przemieszczania się 

skrajem drogi. 

Ad.13 Modernizacja terenu drogi dojazdowej do GOS przy ul. Traugutta, zaprowadzenie 

miejsc parkingowych, zabezpieczenie terenów przeznaczonych na zieleń urządzoną przed  

wjazdem samochodów pozwoli na lepsze wykorzystanie przestrzenne tego terenu zarówno 

ze względów komunikacyjnych, jak i wizualnych. 

Ad. 14 Na chwilę obecną teren byłego cmentarza jest zaniedbany i niechętnie uczęszczany 

przez mieszkańców. Zaopiekowanie się pozostałymi na tym terenie artefaktami, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

umieszczenie pamiątkowej tablicy i odświeżenie układu przestrzennego pozwoli na 

włączenie tego obszaru w użyteczną tkankę dzielnicy. 

Ad. 15 Od lat postuluje się utworzenie na terenie dzielnicy miejsca spotkań sąsiedzkich dla 

mieszkańców w każdym wieku, który mógłby pełnić jednocześnie funkcje domu kultury, 

świetlicy dla seniorów oraz centrum aktywności lokalnej. 

Ad. 16 Zagęszczanie dzielnicy w lokale mieszkalne i usługowe oraz specyfika miejsca 

(ośrodki służby zdrowia i akademickie) wymaga pilnego wprowadzenia infrastruktury 

zapewniającej bezpieczeństwo pieszych na ulicach Aniołek (wprowadzenie wyłącznie 

strefy tempo 30 jest nieskuteczne). 

Ad.17 Brak wiat nie tylko dokucza korzystającym z autobusów mieszkańcom, pacjentom 

i pracownikom, ale skutecznie zniechęca do korzystania z transportu publicznego. 

Ad.18 Budynek przy Al. Zwycięstwa 43, tj. dawna kawiarnia „Cafe Halbe Allee” to 

pochodzący z XIX w. charakterystyczny dla obszaru Wielkiej Alei urokliwy obiekt, 

znajdujący się obecnie w stanie wymagającym przeprowadzenia niezbędnych prac 

naprawczych. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uchwała Nr III/…/2019 

Rady Dzielnicy Aniołki 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Na podstawie § 15 ust. 1. pkt 10)  Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2005 

z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.). 

 

Uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

 

Postuluje się o uwzględnienie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1235 Wronia Górka zawartych w załączniku.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Załącznik do uchwały Uchwały Nr III/…/2019 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 6 czerwca 2019 r. 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

1) Ustalenie na obszarach przeznaczonych pod planowane inwestycje przy ul. Kopernika 

w wysokości dopuszczalnej zabudowy nawiązującej do wysokości sąsiadujących 

budynków, 

2) Dopuszczenie zabudowy nawiązującej charakterem do istniejących w sąsiedztwie 

budynków willowych (spadziste dachy), 

3) Umożliwienie zaprowadzenie oświetlenia na terenie Wroniej Górki w głównych ciągach 

pieszych, 

4) Wskazanie na planie punktu widokowego u szczytu schodów terenowych i najwyższych 

punktach terenu, 

5) Wskazanie na konieczność zachowania drzewostanu z możliwością ingerencji w zieleń 

niższą, tak aby wprowadzić ład wizualny, 

6) Umożliwienie realizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej z wykorzystaniem 

materiałów naturalnych, 

7) Zachowanie wykształconych ciągów pieszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uzasadnienie 

 

Uchwała została podjęta w związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  na podstawie Uchwały 

Nr IX/145/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka w mieście 

Gdańsku. 


