Gdańskie
dzielnice

tu mieszkam tu działam
STOGI

Szanowni Państwo,
Gdańsk jako adresat Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego jest
rzecznikiem zasad demokratycznych, że to społeczności lokalne stanowią
jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego a także, że niezbywalnym prawem obywateli jest możliwość uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku idea ta wybrzmiała poprzez ustanowienie zasady subsydiarności, którą w skrócie można ująć w słowach „tyle wolności, ile można,
tyle uspołecznienia, ile jest potrzebne oraz tyle społeczeństwa, ile można,
tyle państwa ile jest konieczne”.
Administracyjnie, w Gdańsku zostało powołanych 35 jednostek pomocniczych – dzielnic. W każdej
z nich, wolą mieszkańców, zostały powołane do życia Rady Dzielnic, w których na co dzień pracuje
na rzecz Naszego Miasta blisko 570 Radnych. To do Radnych w poszczególnych dzielnicach należy
zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dzielnicy,
umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem
ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania, organizowanie aktywności i integracji mieszkańców, a także co kluczowe podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie
inicjatyw mieszkańców dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia.
Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć Państwu charakterystykę poszczególnych dzielnic
Gdańska poprzez ich położenie, uwarunkowania demograficzne, założenia urbanistyczno-architektoniczne, dodatkowo obrazuje rozwój każdej z dzielnic na przestrzeni ostatniej dekady pod kątem inwestycji oraz zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego. Publikacja jest także przewodnikiem po
dzielnicy, który zawiera spis ulic, placówek oświatowych i kulturalnych, ponadto siedzib Rad Dzielnic
oraz domów/klubów sąsiedzkich. Dodatkowy rozdział został poświęcony historii demokracji lokalnej
w dzielnicy, w którym została prześwietlona frekwencja, a także ilość osób pragnących skorzystać
z przyznanego im biernego oraz czynnego prawa wyborczego, począwszy od pierwszych wyborów
w dzielnicy poprzez kolejne lata i kadencje.
Wyrażam nadzieję, że publikacja przybliży Państwu charakter i różnorodność gdańskich dzielnic, ale
także zainspiruje do działania na rzecz ich rozwoju.

Prezydent Miasta Gdańska

ŹRÓDŁA:
Internetowa Encyklopedia Gdańska GEDANOPEDIA
Materiały własne Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta
(Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVI/1670/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy
Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna-Gdańsk Południe, od rozpoczęcia nowej kadencji 2018–2023
w Gdańsku będzie funkcjonowała 35 jednostka pomocnicza – Dzielnica Orunia Górna-Gdańsk Południe.
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Spis ulic w dzielnicy
 ANDRUSZKIEWICZA
 BUDOWNICZYCH PORTU PÓŁNOCNEGO
 FALCK POLONUSA
 HOŻA
 JASTRZĘBIA
 KACZEŃCE
 KŁOSOWA
 KONTENEROWA
 KORMORANÓW
 KRUCZA
 NAD BRZEGIEM NR 1A
 NISKA
 NOWOTNA
 PAWIA
 POINCA
 ROZŁOGI
 RYBNA
 SIENNA od nr 28 do końca parzyste i od nr 41 do końca nieparzyste
 SKIBY
 SOKOLA
 STRYJEWSKIEGO
 SZPAKI
 TAMKA
 UGORY
 WOSIA BUDZYSZA
 WRZOSY
 WYDMY
 ZAKOLE
 ZALESIE
 ZIMNA
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Rys historyczny
STOGI (Heubude, obecna nazwa od 1946). Wieś. Pierwotnie łąki w części
należące do rybaków z Osieka (od XIII wieku), w części do opactwa oliwskiego w części do szpitala św. Jakuba (XV–XVI wiek). Od 1454 – własność
miasta Gdańska, z nadania króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka,
który zastrzegł sobie na mierzei prawo polowania w tutejszych lasach.
W XVI wieku osiedle rybackie z centrum nad Wisłą, chociaż zabudowa
związana z morskimi połowami istniała także w sąsiedztwie nadmorskiego lasu. W 1603 roku przy zachodnim brzegu Pustego Stawu istniał należący do gdańskiego burmistrza Johanna Bekego (1547–1611) dwór, obok
którego znajdował się browar. Po spaleniu nadmorskich lasów przez Rosjan w wojnie z lat 1734–1735 Towarzystwo Przyrodnicze rozpisało konkurs na ponowne zalesienie. Zwyciężyła metoda zaproponowana przez
prof. Titiusa z Wittenbergi; Przyczyniło się to również do powstania kurortu – początkowo nad Pustym Stawem, następnie nad brzegiem morza.
Rozkwit kurortu wpłynął na szybki rozwój wsi mimo zniszczeń w okresie
wojen napoleońskich, zwłaszcza w początku roku 1813. Od 1869 trwała
niwelacja, osuszanie i drenowanie terenów łąkowych i leśnych przy granicy z Wisłoujściem dla budowanych wodociągów gdańskich.
Obszar nadmorski objęty był od 2. połowy XIX wieku artyleryjskim systemem obrony od strony morza. W roku 1922 obszar ten nabył Robert
Amsel, zakładając fabrykę pasmanteryjną (obecny Pasanil), dla której
adaptowano Hotel Kuracyjny (Kurhotel) i Neuer Saal (rozebrane z uwagi
na zły stan techniczny po 1945). Z dawnego założenia kuracyjnego nad
Pustym Stawem obecnie nadal pozostały czytelne promenady i ścieżki.
W 1927 doprowadzono do plaży tramwaj, wzdłuż torowiska wybudowano asfaltową drogę, oddaną do użytku 13 V 1935, na odcinku od strony Stogów pokrywającą się z Budenweg i z dalszym odcinkiem nakierowanym na oś Strandhalle. Pozostałą część Budenweg przekształcono
w promenadę. W 1927 roku w 564 domach mieszkało około 5 tysięcy
osób (przed 1939 jeszcze 14 rybaków). W okresie II Wolnego Miasta
Gdańska po polsku Stogi nazywano nieoficjalnie Hejbudy, Sienna Huta.
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Demografia
Informacje ogólne dotyczące Dzielnicy
Powierzchnia: 10,95 km2
Liczba ludności: 10 955 osób
Dzielnica Stogi położona jest na wyspie Portowej we wschodniej części
Gdańska. Od północy graniczy z wodami Zatoki Gdańskiej od południowej natomiast z Martwą Wisłą. Od Zachodu graniczy z dzielnicą Przeróbka, z którą do roku 2010 stanowiła jedną dzielnicę (Stogi z Przeróbką). Od wschodu Stogi graniczą z dzielnicą Krakowiec-Górki Zachodnie.
Demografia
Dzielnicę zamieszkuje 10 955 osób. Na przestrzeni ostatnich lat stale
spada liczba ludności zamieszkującej dzielnicę, która charakteryzuje
się ujemnym saldem migracji, które w roku 2016 wynosiło -1,5 osób na
1000 mieszkańców dzielnicy oraz ujemnym przyrostem naturalnym,
który w roku 2016 wyniósł -8,2.
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Liczba ludności Dzielnicy Stogi w latach 2010–2016
12 189

11 994

11 815

11 572

11 376
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10 955
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Większość mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią kobiety – 53,9 %, mężczyźni stanowią natomiast 46,1%. Znaczną
część mieszkańców dzielnicy to osoby starsze. Osoby powyżej 60
roku życia stanowią 30% mieszkańców dzielnicy.

STOGI

25

GDAŃSKIE DZIELNICE TU MIESZKAM TU DZIAŁAM

Liczba mieszkańców Dzielnicy Stogi w podziale na grupy wiekowe oraz płeć (2016 r.)
681
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3 027
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60–64

Problemy społeczne – wsparcie MOPR
W roku 2016 ze wsparcia MOPR na Stogach skorzystało 296 osoby, co stanowiło 2,7% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom
dzielnicy Stogi zaliczyć należy przede wszystkim: ubóstwo – 48,3%,
niepełnosprawność – 43,9%, długotrwałą lub ciężką chorobę – 41,2%
oraz bezrobocie – 20,6%.

861

mężczyźni

pow. 64

%

ubóstwo

41,1

niepełnosprawność

37,4

długotrwała lub ciężka choroba

35,1

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

17,5

Stopa bezrobocia
Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 4,3%.
Bezpieczeństwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 154 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 14,1 przestępstw na 1000 mieszkańców.
Mieszkalnictwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy nie oddano do użytku żadnych nowych
mieszkań.
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Informacje urbanistyczne
i kierunki rozwoju
Uwarunkowania urbanistyczne
Jednostka pomocnicza Stogi wchodzi w skład dzielnicy urbanistycznej Port. Jest zlokalizowana w centralnej części Wyspy Portowej Stogi. Otoczona od północy wodami Zatoki Gdańskiej, a od południa
wodami Martwej Wisły. Od zachodu graniczy z jednostką pomocniczą
Przeróbka, a od wschodu z jednostką Krakowiec-Górki Zachodnie.
Znaczna część obszaru jest objęta granicami administracyjnymi portu morskiego, gdzie dynamicznie rozwijają się funkcje przemysłowo-portowo-składowe. Również w obszarze wód morskich funkcjonuje,
zbudowany w latach 70., Port Północny. Do znaczących inwestycji
tego sektora gospodarki w ostatnich latach zaliczyć można Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT) oraz Pomorskie Centrum Logistyczne. Zrealizowane i realizowane inwestycje drogowe i kolejowe
(ze znaczącym wsparciem unijnym) systematycznie poprawiają dostępność tych terenów.
W części południowej Stogów, z bezpośrednim dostępem do nabrzeża Martwej Wisły, zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa (głównie wielorodzinna). Stogi Mieszkaniowe to przykład modernistycznego osiedla wpisanego w historyczny układ dawnej wsi rybackiej
i zespołu kuracyjnego nad Pustym Stawem, z zachowanym układem
dawnych dróg i centrum osiedlowym wyznaczonym w miejscu krzyżowania się najważniejszych kierunków ruchu, przy ul. Stryjewskiego. Prowadzone sukcesywnie inwestycje w postaci nowych ścieżek
z oświetleniem i wyposażeniem rekreacyjno-sportowym wzbogacają
otoczenie Pustego Stawu, służąc codziennej rekreacji mieszkańców.
Rekreacji lokalnej i miejskiej służy również letnie kąpielisko morskie
wraz z plażą i usługami towarzyszącymi.
Kierunki rozwoju
Podstawową funkcją w części północnej Stogów będzie funkcja przemysłowo-portowo-usługowa. Obszar ten jest jedną z dwóch koncen-
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tracji (obok lotniska) tej funkcji na terenie miasta. Wykorzystanie nadmorskiego położenia uznaje się za jedną z podstaw podejmowania
strategicznych decyzji w zarzadzaniu przestrzenią miejską. Znaczenie gospodarczej „bramy miasta” zostanie wzmocnione przez realizację planowanej rozbudowy Portu Północnego o tzw. Port Centralny/
Zewnętrzny. Można również prognozować dalszy dynamiczny rozwój
funkcji logistycznych i okołoportowych, wspartych konsekwentnie
modernizowaną przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk infrastrukturą
techniczną.
W obszarze Stogów Mieszkaniowych przewiduje się uzupełnianie
i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przestrzeni publicznych, a także rozwój i wzmacnianie
funkcji związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem - m.in. planuje się przebudowę nabrzeża Martwej Wisły z bulwarem i trasą rowerową z możliwością cumowania barek mieszkalnych.
Środowisko:
• obszary i obiekty objęte ochroną / fragment obszaru Natura
2000 Zatoka Pucka,
• tereny wskazane do ochrony / 1 teren cenny przyrodniczo
proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego
Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego [%]
97
Inżynieria
Dostęp do sieci inżynieryjnych jest zapewniony w zakresie ograniczonym do obszaru zainwestowania miejskiego. Na obszarze jednostki
zlokalizowany jest ujściowy odcinek rzeki Gniła Łacha wraz z pompownią. Odwodnienie realizowane jest głównie systemem mechanicznym, w niewielkiej części grawitacyjnym. Na obszarze zlokalizowane są dwie pompownie: Gniła Łacha i Kaczeńce.
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Inwestycje
2010–2011
Droga rowerowa wzdłuż ul. Sucharskiego od węzła Ku Ujściu
do Westerplatte
Dom Pomocy społecznej „Ostoja”
Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach
użyteczności publicznej
Przebudowa obiektu ul. Ugory
Lokalne inicjatywy inwestycyjne
Budowa przystani żeglarskiej ul. Tamka
Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku
Budowa przystanku tramwaju wodnego przy Westerplatte
Program ożywienia dróg wodnych
Droga rowerowa
wzdłuż ul. Wosia – Budzysza i ul. Stryjewskiego
od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej
Zadanie znajduje się w Programie Rozwój Komunikacji Rowerowej
Aglomeracji Trojmiejskiej w latach 2007–2013 (RPO WP 2007–2013)
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2012
Budowa przystani i przystanków tramwaju wodnego w Gdańsku
w ramach „Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku –
Projekt składał się z dziesięciu zadań inwestycyjnych:
• Budowa przystanku tramwaju wodnego na Westerplatte,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego
przy Narodowym Centrum Żeglarstwa,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego Zielony Most,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego
przy Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeże Barek,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego Targ Rybny,
• Budowa przystanku tramwaju wodnego Stogi –
lokalizacja – Gdańsk Górki Zachodnie,
• Budowa przystani przy ul. Żabi Kruk dla jednostek pływających,
• Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Sienna Grobla II,
• Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Tamka.
zakończenie 30.04.2012 r
Całkowity koszt projektu: ponad 37 mln zł
Budowa trzech dróg rowerowych w ramach projektu
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej
w latach 2007–2013
Łączna długość budo ścieżek wynosi ponad 6 km
zakończenie 30.04.2012 r.
Koszt realizacji 6 mln zł
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wosia Budzysza
i ul. Stryjewskiego na odcinku od ul. Sucharskiego
do ul. Nowotnej.
Wykonawca: Skanska S.A. z Warszawy
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2014
Gimnazjum nr 11 przy ul. Kłosowej 3
W ramach realizacji I części zagospodarowania terenów sportowych
wykonano przebudowę jednego z boisk zlokalizowanych na terenie
szkoły. Zamówienie publiczne prowadzone przez tutejszą Dyrekcję,
obejmowało modernizację większego boiska sportowego. Oprócz
poliuretanowej nawierzchni sportowej, boisko zostało ogrodzone
i wyposażone w urządzenia sportowe. W ramach realizacji wykonane
zostało także odwodnienie obiektu oraz dojścia. Równolegle DRMG
prowadziła także nadzór nad modernizacją II części szkolnych boisk,
którego remont finansowany był przez Fundację Gdańską
Czas realizacji: 17.07.2014 r.–25.08.2014 r.
Koszt realizacji I części: 337 000,00 zł
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Remont budynku SP nr 11 przy ul. Stryjewskiego 25 w Gdańsku
Realizacja projektu prowadzona była w zakresie modernizacji dachu
papowego wraz z ociepleniem.
Czas realizacji: 03.07.2014 r.–31.08.2014 r.
Koszt realizacji: 366 803 zł
Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek
Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu wokół Pustego
Stawu (tzw. Jeziora Suchego) w dzielnicy Stogi. Realizacja polegała
na stworzeniu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego, z trasami spacerowymi o nawierzchni naturalnej, urządzeniami zabawowymi oraz siłowni zewnętrznej wzdłuż trasy spacerowej.
W pierwszej kolejności opracowana została dokumentacja projektowa na realizację inwestycji, zaś kolejnym etapem była jej realizacja.
Czas realizacji: 15.09.2014 r.–21.11.2014 r.
Koszt realizacji : 623 169 zł
2016
Przebudowa ul. Nowotnej od ulicy Kruczej, do pętli tramwajowej,
przy plaży w Gdańsku – zadanie 1 etap 2.
Przedmiotem realizacji było wykonanie miejsc postojowych wewnątrz pętli autobusowej Stogi Plaża oraz rozbudowa istniejącego
parkingu, wraz z gospodarką drzewostanem, w ramach przebudowy ulicy Nowotnej, od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej, przy plaży
w Gdańsku – zadanie 1 etap 2
Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:
1) Roboty przygotowawcze w tym:
a) prace rozbiórkowe z wywiezieniem materiałów z rozbiórki
i ich utylizacją,
b) prace ziemne,
c) wycinkę drzew i krzewów.
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2) Roboty drogowe w tym:
a) remont nawierzchni z trylinki,
b) nową nawierzchnię z trylinki,
c) nawierzchnię z płyt drogowych,
d) nawierzchnię z kostki betonowej,
e) krawężniki betonowe.
3) Wykonanie ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych.
4) Docelową organizację ruchu.
5) Nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe BIMEL
z Pruszcza Gdańskiego.
Czas realizacji: listopad 2016 r.–marzec 2017 r.
Koszt realizacji: ok. 830 tys. zł
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Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Ostoja
Realizacja zadania polegała na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej “Ostoja” poprzez dobudowanie dodatkowego skrzydła budynku
w południowo-zachodniej części. Realizacja miała na celu poprawę
warunków bytowych obecnych użytkowników oraz zwiększenie możliwości w zakresie miejsc stacjonarnych i miejsc dziennego pobytu,
wraz z częściową modernizacją pomieszczeń istniejących.
Wykonawca: EMS Systems Sp. z o.o. z Gdyni
Czas realizacji: 13.04-20.11.2016
Koszt realizacji: 2,6 mln zł
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2017
Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach;
Obiekt powstał na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28. Basen został wykonany na podstawie projektu krytej
pływalni zrealizowanej już przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach
i będzie służył nie tylko uczniom szkoły podstawowej, ale również
będzie pełnił funkcję obiektu ogólnodostępnego służącym mieszkańcom dzielnicy Stogi.
Zaprojektowana, prostopadłościenna bryła basenu została podzielona na dwa poziomy: niższy – kondygnacja techniczna podbasenia
z wydzielonym wejściem głównym oraz wyższy – kondygnacja hali
basenowej z zapleczem szatniowym.Budynek basenu został połączony z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Planowana
liczba użytkowników basenu: 46 osób (30 osób w strefie pływackiej
i 16 osób w strefie rekreacyjnej).
Wykonawca robót: „BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o. Sp.k. Luzino
Koszt realizacji: 11 mln zł
Czas realizacji: luty–grudzień 2017
Modernizacja dźwigu osobowego 1600 kg
w DPS „Ostoja” ul. Hoża 4,
w ramach Programu likwidacji barier architektonicznych w obiektach
oświatowych.
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Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego
2014
Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka)
z wykonaniem jednostronnie chodnika
Wykonanie nawierzchni ulicy (2 warstwy masy bitumicznej) z wykorzystaniem istniejących nawierzchni jako podbudowy, wykonanie chodnika
wzdłuż ulic.
Koszt projektu – 569 100 zł
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Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek
Stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.
W ramach projektu zrealizowano budowę tras spacerowych o nawierzchni naturalnej wokół Pustego Stawu, budowę małej architektury
– plac zabaw dla dzieci z urządzeniami siłowni zewnętrznej wzdłuż trasy spacerowej w rejonie ulic: Stryjewskiego, Nowotna, Sówki w Gdańsku Stogi.
Koszt projektu – 621 170 zł
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Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11
przy ul. Stryjewskiego 28
Polepszenie stanu technicznego szkoły poprzez: roboty dekarsko-blacharskie i dociepleniowe w tym wymianę pokrycia dachowego
na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą poszycia z desek
na budynkach nr 1 i 2 (objętych nadzorem Konserwatora Zabytków);
wymianę pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej na
dachach betonowych budynków nr 3, 4 i 6; docieplenie stropodachu
płytami; wymiana rynien i wykonanie obróbek blacharskich; naprawa
i przemurowanie kominów; wymiana instalacji odgromowej.
Koszt realizacji – 366 373 zł
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2015
Pusty Staw - Sport, Rekreacja, Wypoczynek
W ramach inwestycji powstał ogólnodostępny teren wypoczynkowo
– rekreacyjny z trasami spacerowymi, przy których znajdują się urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Zbudowano
punkty świetlne usytuowane wzdłuż tras spacerowych, odtworzono
elementy środowiska.
Koszt realizacji – 481 521 zł
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Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na Stogach, etap I.
W ramach I etapu projektu zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem w postaci piłkochwytów oraz z niezbędnym wyposażeniem, ściankę do gry
w tenisa o konstrukcji żelbetowej, kanalizację deszczową wraz z drenażem oraz dojście do boiska.
Koszt realizacji – 379 000 zł
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2016
Pusty Staw; Stogi; Sport, Rekreacja, Wypoczynek
Jest to kontynuacja rozpoczętego projektu, zagospodarowania terenu przy Pustym Stawie na wyspie Stogi. Zaplanowano doposażenie
w urządzenia siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzenie miejsc piknikowych ze stolikami przystosowanymi
do gier planszowych (szachy, warcaby, chińczyk) budowę ścieżki
zdrowia do ćwiczeń intensywnych, dodanie tablic informacyjnych
(edukacyjnych) o historii Stogów i istniejącej faunie i florze.
Koszt realizacji – 95 000 zł
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Toaleta miejska na Stogach
Zadanie obejmowało przebudowę lokalu przy ul. Szpaki 1 na gdańskich Stogach na całoroczną, ogólnodostępną toaletę, a także przebudowę dojścia do lokalu w celu umożliwienia korzystania z toalety
osobom niepełnosprawnym.
Planowany koszt realizacji – 244 000 zł

2017
Pusty Staw
Budowa pomostu na Pustym Stawie w południowej części jeziora (teren przynależny do dzielnicy Stogi), wraz infrastrukturą towarzyszącą
(oświetleniem, bezpiecznym i wygodnym dojściem, urządzeniem terenu przy pomoście).
Koszt realizacji – 420 000 zł
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2018
Pusty Staw Stogi – sport, rekreacja, wypoczynek
Fontanna z kolorowym podświetleniem ze zmiennymi dyszami do zmiany strumieni wodnych (doznania wizualne dla spacerowiczów i napowietrzenie akwenu wodnego dla fauny i flory jeziora). Powierzchniowe
oczyszczenie stawu oraz badanie wody na odpady toksyczne i inne.
Planowany koszt realizacji – 148 000 zł
Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13
Niezbędna jest inwestycja w postaci:
1. Wyłożenie placu płytami ażurowymi
2. U
 tworzenia terenów zieleni, które mogą odebrać wodę opadową
z nawierzchni utwardzonych W projekcie przywdziane jest
zachowanie drogi dojazdowej do posesji.
Planowany koszt realizacji – 100 000 zł
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Placówki oświatowe
Przedszkole nr 16, 80-658 Gdańsk ul. Rozłogi 13
Przedszkole nr 58, 80-624 Gdańsk ul. Szpaki 2
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku,
80-620 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Obrońców Westerplatte,
80-627 Gdańsk, ul. Kłosowa 3

Kluby i domy sąsiedzkie
Biblioteka Społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach
Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze
ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk
(pawilon, wejście na wprost wejścia do starej apteki)

Instytucje kultury
Filia nr 63 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Stryjewskiego 29
Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury,
ul. Stryjewskiego 25

Siedziba rady
Rada Dzielnicy Stogi, ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk
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Demokracja lokalna
Stogi z Przeróbką wybory: 7 listopada 1999 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 15.013
Frekwencja: 15,74 %
Stogi z Przeróbką wybory: 18 maja 2003 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 15.050
Frekwencja: 9,69 %
Liczba kandydatów:
Liczba radnych: niska frekwencja uniemożliwiła dokonanie wyborów.
Stogi z Przeróbką wybory: 18 maja 2008 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 14.477
Frekwencja: 8,79 %
Liczba kandydatów:
Liczba radnych: niska frekwencja uniemożliwiła dokonanie wyborów.
Wybory: 8 maja 2011 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 10.087
Frekwencja: 15,56 %
Liczba kandydatów: 28
Liczba radnych: 15
Wybory: 22 marca 2015 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 9.528
Frekwencja: 13,46 %
Liczba kandydatów: 31
Liczba radnych: 15
Radni dzielnicy
Ilona Brzeska - Groth, Adam Ciszewski, Witold Drabik, Kamil Duljas
Jarosław Gawina, Beata Grochowska, Bogdan Gutowski, Hanna Krzak,
Janusz Łapszo, Sabina Mirska, Joanna Plichta, Łukasz Prażnowski,
Sławomir Szczygielski, Magdalena Wiszniewska, Sławomir Ziembiński
Okręg wyborczy/radni miejscy
Okręg wyborczy nr 1: Dunajewska Beata, Jaroszewicz Waldemar,
Kaźmierczyk Lech, Skiba Andrzej, Śpiewak-Dowbór Cezary
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Informacje dotyczące struktury własności gruntów
oraz pokrycia miasta w poszczególnych dzielnicach Gdańska
dostępne są w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (SIP)
pod adresem http://mapa.gdansk.gda.pl/

Informacje dotyczące funkcjonowania gdańskich Organizacji
Pozarządowych, w tym baza organizacji w poszczególnych
dzielnicach Gdańska dostępne są pod adresem
http://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje
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Egzemplarz bezpłatny
Opracowanie, kontakt:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku.
Opracowanie części inwestycyjnej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
inwestycje z Budżetu Obywatelskiego Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com/zGdanska

