
 Uchwała nr  XVII/34/2021 

Rady Dzielnicy Kokoszki 

Z dnia 27 października 2021 roku 

 

w sprawie 

 

opinii zmiany wytycznych projektowych Biura Rozwoju Gdańska do projektu 

zagospodarowania terenu w rejonie Parku przy ul. Azaliowej. 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 4 Statutu Dzielnicy Kokoszki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

LII/1164/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Dzielnicy Kokoszki ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1949 z dnia 20 maja 2014 r.) z późn. 

zmianami 

 

 

Rada Dzielnicy Kokoszki uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

 

Rada Dzielnicy Kokoszki negatywnie opiniuje zmiany wytycznych projektowych Biura Rozwoju 

Gdańska do projektu zagospodarowania terenu w rejonie Parku przy ul. Azaliowej. 

 

 

§ 2 

 

Rada Dzielnicy wnioskuje o zmianę istniejącego projektu planu zagospodarowania terenu w rejonie 

Parku przy ul. Azaliowej poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych do minimum 80. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                

 

 

 

 

                                                                  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 



                                                                     Uzasadnienie 

 

 

Zaprojektowana przestrzeń lokalna dla rejonu ul. Azaliowej jest propozycją bardzo  
efektownego zagospodarowania terenu, ale nie jest to aktualna potrzeba mieszkańców Dzielnicy 
Kokoszki. Rada może się przychylić do zmiany wejścia na plac przy ul. Azaliowej na bardziej  
integrujący z teren przy PSP, ale zdecydowanie węższy niż na zaproponowanym projekcie. 
Rada Dzielnicy po przeanalizowaniu tematu z działającymi na jej terenie Stowarzyszeniami oraz z 
mieszkańcami dzielnicy może stwierdzić, że na dzień dzisiejszy jest zdecydowany brak miejsc  
postojowych w rejonie Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Do PSP bardzo dużo uczniów uczęszcza z  
dosyć oddalonych rejonów dzielnicy jak i innych dzielnic Gdańska, gdzie dojazd samochodem jest 
podstawowym środkiem transportu do szkoły. Dodatkowo w budynkach PSP znajduje się  
biblioteka publiczna, basen, sala gimnastyczna oraz boisko zewnętrze. W związku z powyższym  
budynki szkoły są nie tylko odwiedzane przez uczniów, których jest ok. 1400, ale również przez  
mieszkańców dzielnicy i nie tylko, biorących udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych w PSP, 
tj.  basen, Uniwersytety Trzeciego Wieku, biblioteka…itp. 

W okolicach Pozytywnej Szkoły Podstawowej istnieją również sklepy, apteki, lokale w  
których prowadzone są inne usługi oraz restauracja. Przy w/w lokalach usługowych istnieją  
parkingi, które są również notorycznie zajmowane przez samochody rodziców odbierających dzieci 
ze szkoły. Nie możemy narażać przedsiębiorców na takie niedogodności, gdzie już w tej chwili  
zostały umieszczone tabliczki z informacjami, że parking tylko dla osób korzystających z lokali  
przyległych do terenu parkingu. 

Należy zwrócić uwagę, że w rejonie Parku Azaliowa istnieje również sporo innych terenów 
miejskich – zielonych mogących integrować mieszkańców i do których mają oni bliski dostęp, np. 
zbiornik Kiełpinek, Park Ekologiczny Źródlisko, okolice ul. Kalinowej przy której jest zlokalizowany 
plac zabaw oraz wybieg dla psów.  

Podsumowując, Rada Dzielnicy wnioskuje o zmiany w projekcie zagospodarowania terenu 
Parku Azaliowa i zwiększenie miejsc postojowych do min. 80 oraz dodatkowo przeprojektowanie 
wejścia na teren Parku Azaliowa, tak aby bardziej zachęcał do korzystania. Wykonania wzniesienia 
na ul. Azaliowej, ale wcześniej dokładne przeanalizowanie czy nie będzie stwarzało problemu dla 
przejeżdżających pojazdów, ponieważ będzie ono zlokalizowane na łuku oraz pod górę. Nie 
rezygnujemy z barierek ponieważ ich demontaż może ośmielić dzieci młodszych klas, aby wymu-
szać pierwszeństwo na drodze i wbiegać wprost pod jadące pojazdy, a w tym miejscu jest ograni-
czona widoczność spowodowana łukiem drogi. 
 

 


