Gdańskie
dzielnice

tu mieszkam tu działam
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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
A
 LEJA RZECZYPOSPOLITEJ
/część niezamieszkała strona zachodnia/
 BAJANA
 BRACI LEWONIEWSKICH
 DYWIZJONU 303
 HYNKA
 JANA PAWŁA II /od nr 2 do nr 6 parzyste/
 NAGÓRSKIEGO
 PILOTÓW
 SKARŻYŃSKIEGO
 STARTOWA
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Rys historyczny
Obecnie dwie jednostki pomocnicze Gdańska (Zaspa-Młyniec i Zaspa-Rozstaje), początkowo stacja rybacka na 40 łodzi, także do połowu śledzi nad jeziorem Zaspa, od którego wzięła nazwę, nadana
opactwu oliwskiemu przez księcia Świętopełka. W miarę kurczenia się
jeziora przekształciła się w osadę wiejską, leżącą w rejonie obecnych
ulic Gdańskiej i Uczniowskiej. W 1576 roku wraz z innymi dobrami cystersów oliwskich splądrowana i spalona przez gdańskich protestantów w odwecie za banicję nałożoną na Gdańsk przez króla polskiego
Stefana Batorego; w sierpniu 1577 pole bitwy sił gdańskich z oblegającymi miasto wojskami królewskimi. W XVII wieku teren obecnej Zaspy porastał gęsty sosnowy las, schodzący ze wzgórz morenowych;
na łąkach między lasem a mierzeją powstawały gospodarstwa rolne,
których zabudowania, nazywane dworami (Czerwony Dwór, Czarny
Dwór, Biały Dwór, Królewski Dwór, Rozstaje) powstawały wzdłuż drogi omijającej las od wschodu; do wsi należały też dwory lokowane od
XVIII wieku bliżej Wisły (Lwia Dolina, obecnie Letnica). W 1807–1813
wchodziła w skład I Wolnego Miasta Gdańska. Wiosną 1829 roku,
w wyniku powodzi Wisła przelała się przez jezioro Zaspa, żłobiąc
nowe, efemeryczne ujście do morza pomiędzy Nowym Portem
a Brzeźnem. W tym samym roku armia pruska zakupiła część pól ówczesnej wsi Strzyża, graniczących z gruntami Zaspy po wschodniej
stronie Szosy Oliwskiej (obecna al. Grunwaldzka), na których urządzono poligon wojskowy (Wielki Plac Ćwiczeń). W roku 1865 wycięto
las sosnowy w pasie toru kolejowego w związku z budową linii kolejowej Gdańsk–Koszalin, uruchomionej w 1870 r. W 1913 część poligonu przeznaczono na lotnisko. W okresie 1911–1912 uruchomiono
ujęcie wody pitnej wzdłuż drogi do dworów Zaspy, ze stacją pomp
w pobliżu dworu Rozstaje, intensywny pobór wody spowodował
szybkie osuszenie podmokłych łąk, pociętych gęstą siecią typowo
żuławskich kanalików. W 1913 doprowadzono prąd elektryczny. 1 IV
1914 Zaspę wyłączono z należącej do powiatu Wyżyny Gdańskiej
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(Danziger Höhe) gminy Oliwa i włączono do miasta Gdańska (niewielkie fragmenty gruntów Zaspy weszły w jego skład już w 1891
i 1903). Po utworzeniu II WMG lotnisko przekazano na potrzeby cywilne. W związku z planowanym zamknięciem lotniska (30 III 1974)
już 1 X 1973 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze”
wystąpiła z propozycją budowy w tym miejscu osiedla dla 50 tysięcy mieszkańców pod roboczą nazwą Lotnisko. Do realizacji przyjęto projekt, który zwyciężył w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym
przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Od 1992 podzielona jest
na 2 jednostki pomocnicze Gdańska: Zaspa-Młyniec i Zaspa-Rozstaje,
ich granicą jest al. Rzeczypospolitej, stanowiąca wraz z prostopadłą
doń al. Jana Pawła II główną oś komunikacyjną.

Demografia
Informacje ogólne dotyczące Dzielnicy
Powierzchnia: 1,23 km2
Liczba ludności: 13 412 osób
Dzielnica położona w północnej części miasta, pomiędzy Dolnym
Wrzeszczem, Przymorzem Małym i Strzyżą. Zaspa-Młyniec graniczy
również z drugą częścią Zaspy – Rozstajami. Młyniec dzieli się na dwie
prawie równe pod względem ludności i powierzchni części: Młyniec a
– część po północno-zachodniej stronie al. Jana Pawła II oraz Młyniec
B – część po południowo-wschodniej stronie al. Jana Pawła II.
Demografia
Dzielnicę zamieszkuje 13 412 osób. Na przestrzeni ostatnich lat stale
spada liczba mieszkańców tej dzielnicy. Dzielnica charakteryzuje się
dodatnim saldem migracji, które w roku 2016 wynosiło +0,5 osób na
1000 mieszkańców dzielnicy oraz dodatnim ujemnym naturalnym,
który w 2016 roku wyniósł -4.
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Liczba ludności Dzielnicy Zaspa Młyniec w latach 2010–2016
14 424

14 182

14 023

13 797

13 652

13 592

13 412

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Większość mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią kobiety – 54,3%, mężczyźni stanowią natomiast 46,7%. Znaczną
część mieszkańców dzielnicy to osoby starsze. Osoby powyżej 60
roku życia stanowią 40,4% mieszkańców dzielnicy.
Liczba mieszkańców Dzielnicy Zaspa Młyniec w podziale na grupy wiekowe oraz płeć (2016 rok)
858

890

3 178

3 067

544

277

2 698

kobiety

0–17
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Problemy społeczne – wsparcie MOPR
W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Zaspa Młyniec skorzystały 184 osoby, co stanowiło 1,4% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej
wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim: długotrwałą lub
ciężką chorobę – 50,9%, niepełnosprawność – 37,5%, ubóstwo – 33,9%
oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 12,9%.
%
ubóstwo

50,9

niepełnosprawność

37,5

długotrwała lub ciężka choroba

33,9

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

12,9

Stopa bezrobocia
Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 2,5%.
Bezpieczeństwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 92 przestępstwa. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 6,9 przestępstw na 1000 mieszkańców.
Mieszkalnictwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy oddano do użytku 128 mieszkania.
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Informacje urbanistyczne
i kierunki rozwoju
Uwarunkowania urbanistyczne
Jednostka pomocnicza Zaspa-Młyniec jest położona w środkowo–północnej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz. Zaspa-Młyniec to
dzielnica mieszkaniowa wybudowana w latach 70. XX wieku w miejscu
historycznego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz.
Zaspa-Młyniec to osiedle mieszkaniowe o charakterystycznym heksagonalnym układzie urbanistycznym wielorodzinnych bloków z tzw.
wielkiej płyty. Dzielnica składa się z dwóch założeń w rejonie ul. Pilotów i Startowej oraz Hynka, Dywizjonu 303 i Nagórskiego, charakteryzujących się odrębną kompozycją urbanistyczną i wypełnionym
programem funkcjonalnym tzw. jednostki sąsiedzkiej. Poza dominującą funkcją mieszkaniową dzielnica wyposażona jest w podstawowe
usługi społeczne typu szkoła, przedszkole czy ośrodek zdrowia. Usługi – głównie handel detaliczny, skupione są w rejonie al. Jana Pawła II
i ul. Hynka, w zasięgu Centralnego Pasma Usługowego (CPU).
Wielorodzinne bloki mieszkalne mają wysokość zróżnicowaną od 4
do 11 kondygnacji. Przestrzenie pomiędzy nimi to tereny rekreacyjne
z zielenią urządzoną i placami zabaw. Charakterystycznym elementem dzielnicy jest Kolekcja Malarstwa Monumentalnego Gdańsk–Zaspa na ścianach szczytowych bloków, stanowiąca jeden z większych
w Europie zbiór prac artystów wielu kultur i pokoleń, pochodzących
z całego świata.
Dzielnica jest doskonale skomunikowana poprzez linie tramwajowe
i autobusowe w al. Rzeczpospolitej i ul. Hynka oraz bezpośredni dostęp do przystanku SKM Zaspa.
Kierunki rozwoju
Rozwój dzielnicy oparty będzie na istniejących strukturach i kontynuacji obecnych funkcji, głównie mieszkaniowych z usługami wspomagającymi. W rejonie byłego pasa startowego w al. Jana Pawła II planowany jest rozwój funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
towarzyszącymi o intensywnym, śródmiejskim charakterze.
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Jest to zgodne z koncepcją rozwoju miasta do wewnątrz i wynikającą z tego polityką koncentracji zabudowy i wypełniania ukształtowanych struktur urbanistycznych.
W odniesieniu do istniejących zespołów mieszkaniowych tej dzielnicy
najważniejsze będą działania zmierzające do poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz rozwój funkcji usługowych dla
mieszkańców.
W ramach rozwoju systemów transportu przez teren dzielnicy, wzdłuż
niezabudowanych terenów kolejowych planowana jest realizacja tzw.
Drogi Czerwonej.
Środowisko:
• obszary i obiekty objęte ochroną / 1 pomnik przyrody
• tereny wskazane do ochrony / brak
Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego [%]
34,2
Inżynieria
Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym ze wspomaganiem
pompowym. Na obszarze jest zlokalizowany niewielki zbiornik retencyjny Przy Torze, usytuowany na sieci kanalizacji deszczowej, oraz
jedna pompownia Zaspa Jana Pawła.
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Inwestycje
2013
Przebudowa boisk szkolnych oraz placu zabaw w Zespole Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9.
Stare boiska wielofunkcyjne, o nawierzchni asfaltowej, zastały pokryte
nowoczesną nawierzchnią sportową. Wybudowany został również
plac zabaw dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany.
Termin wykonania 03.06.2013 r.–31.08.2013 r.
Koszt umowy: 1 349 184,07 zł
Boisko przy ulicy Startowej
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Ścieżka rowerowa na Zaspie, ulica Pilotów

2014
Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu Nr 63 w Gdańsku,
ul. Pilotów 15.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie przebudowy pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem, o łącznej powierzchni ok. 197 m2,
zlokalizowanych w części budynku przedszkolnego na trzech kondygnacjach (piwnica, parter i I piętro). Realizacja miała na celu dostosowanie węzła żywienia do obowiązujących norm i przepisów.
Czas realizacji: 30.04.2014 r.–20.08.2014 r.
Koszt realizacji: 670 312 zł
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2015
ulica Pilotów na osiedlu Zaspa Młyniec
realizacja obejmuje poprawę stanu nawierzchni jezdni, zatok postojowych z krawężnikami oraz fragmentów chodników wjazdów na długości
ok. 300 m od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do końca parkingu przy
budynku Pilotów
2016
Boisko XV LO ul. Pilotów, realizacja zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2016, polegającego na budowie wielofunkcyjnego
boiska sportowego zlokalizowanego na terenie
XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pilotów 7.
Celem realizacji było stworzenie terenu dającego możliwość aktywnego trybu życia zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom.
Wyłoniony w głosowaniu wniosek zakładał wybudowanie nowego
obiektu sportowego wraz z wyposażeniem, przeznaczonego do gry
w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Zadanie
współfinansowane było ze środków Miasta w ramach programu budowy i modernizacji boisk.
Zakres realizacji obejmował:
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 23 m wraz z uzbrojeniem
i urządzeniem terenu;
- boisko do gry w siatkówkę;
- skocznię w dal;
- siłownię zewnętrzną wraz z nawierzchnią żwirową;
- bieżnię;
- ciągi piesze i nawierzchnię z kostki betonowej na placu
o wymiarach 22 x 20 m;
- elementy małej architektury, w tym m.in. kosze, ławki,
kosze do streetballa,
- ścianki do tenisa i zestawu do skateparku;
- nasadzenia zieleni
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Wykonawca zadania: Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy
Czas realizacji: sierpień–listopad 2016 r.
Koszt realizacji: 1,35 mln zł, w tym z Budżetu Obywatelskiego: 231 854 zł
2017
Ścieżka rowerowa w parku na Zaspie
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Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego
2014
Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa Młyniec
W ramach zadania wykonano budowę boiska piłkarskiego (56x27m)
o nawierzchni ze sztucznej trawy, instalację piłkochwytów za bramkami oraz wyposażenie boiska. Ponadto utworzono dojście chodnikowe
do w/w boiska.
Koszt realizacji – 489 465 zł
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Remont nawierzchni ul. Startowej
Gruntowny remont warstw nawierzchni ul. Starowej wraz z infrastrukturą krawężnikową. W ramach przedmiotowego zadania wykonano na
wybranym fragmencie ul. Startowej: rozebranie i montaż krawężników –
1030 mb, ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej na długości ok. 450
mb, regulację studzienek i wpustów ściekowych.
Koszt realizacji – 684 882 zł
Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec
Poprawa stanu technicznego chodników oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego. W ramach zadania zmodernizowano
chodniki na ulicach: Skarżyńskiego, Startowa, Pilotów.
Koszt realizacji – 306 103 zł
2015
Wymiana asfaltu na ul. Pilotów
Modernizacja ulicy od ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Hynka. Poprawa
stanu nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz fragmentów chodników i wjazdów na długości ok. 300 m od skrzyżowania z Al. Jana
Pawła II do końca parkingu przy budynku Pilotów 8.
Koszt realizacji – 600 000 zł

ulica Pilotów
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2016
Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie XV Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Pilotów 7 o wymiarach 19x32 wraz z wyposażeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną.
Zakres realizacji obejmował:
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 23 m
wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu;
- boisko do gry w siatkówkę;
- skocznię w dal;
- siłownię zewnętrzną wraz z nawierzchnią żwirową;
- bieżnię;
- ciągi piesze i nawierzchnię z kostki betonowej na placu
o wymiarach 22 x 20 m;
- elementy małej architektury, w tym m.in. kosze, ławki,
kosze do streetballa,
- ścianki do tenisa i zestawu do skateparku;
- nasadzenia zieleni.
Koszt realizacji: 1,35 mln zł, w tym z budżetu obywatelskiego: 231 854 zł
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ulica Pilotów – boisko przy XV Liceum Ogólnokształcącym

2017
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego
przy ulicy Startowej – etap III
Projekt to kolejny etap budowy kompleksu sportowego
Zaspa Młyniec, który został zapoczątkowany w roku 2014.
Wykonano:
- przedłużenie bieżni
- skocznia w dal oraz rzutni kulą
- siłownia zewnętrzna
- kosze na śmieci, ławki
- stojak rowerowy na 10 stanowisk,
- stół betonowego wraz z ławkami
Koszt realizacji – 149 000 zł
Kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Startowej
w dzielnicy Zaspa Młyniec
Koszt realizacji – 255 000 zł
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2018
Dojedźmy szybciej do naszych domów!
(zawrotka na Al. Żołnierzy Wyklętych)
Dzięki zawrotce na Al. Żołnierzy Wyklętych przed skrzyżowaniem
z Al. Rzeczypospolitej nie będzie konieczności wjazdu na to skrzyżowanie i czekania na kolejnych światłach. Każdy kierowca i pasażer
zaoszczędzi jednorazowo ok. 3 min. W miesiącu jest to ponad 1,5h!
Takie zawrotki z powodzeniem funkcjonują na Al. Grunwaldzkiej. Zyskiem dla społeczeństwa będzie mniejsze zanieczyszczenie powietrza i krótsze korki.
Planowany koszt realizacji – 145 000 zł
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego
przy ulicy Startowej – kolejny etap
Wstępnie założenia zakładają budowę parkout, placu zabaw, dodatkowych chodników i oświetlenia, ławki oraz większa ilość przyrządów
siłowni zewnętrznej według projektu z 2016 roku.
Planowany koszt realizacji – 160 000 zł
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspa Młyniec
Zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej w dzielnicy Zaspa Młyniec, skierowane przede wszystkim
do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem
trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją słów
joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Każdy uczestnik
poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu jest aktywizacja,
poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców. Uczestnicy treningów nauczą się jak korzystać z dostępnej
im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo i czerpać radość
z aktywności. Ponadto treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi
i budowania relacji w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (w dwóch grupach) na wiosnę
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(od marca do czerwca) i na jesieni (od września do listopada).
Planowany koszt realizacji – 10 400 zł
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa
Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach
zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację imprezy na orientację
o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora
czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Uczestnicy poznają
też zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych
i orientacji w terenie, co przyda się w życiu codziennym. Elementami
zachęcającymi do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: rodzinna formuła imprezy; charakter spaceru z dodatkową atrakcją
w postaci szukania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych
oraz drobny element rywalizacji pomiędzy uczestnikami.
Planowany koszt realizacji – 4 995 zł

Placówki oświatowe
Przedszkole nr 63, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 15
Przedszkole nr 66, 80-461 Gdańsk ul. Startowa 27
Przedszkole nr 86, 80-462 Gdańsk ul. Dywizjonu 303 27
Szkoła Podstawowa nr 92 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia,
80-461 Gdańsk ul. Startowa 9
XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy,
80-460 Gdańsk ul. Pilotów 7/Zgody II 6
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Instytucje kultury
Plama Gdański Archipelag Kultury, Pilotów 11
Filia nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Pilotów 3

Siedziba rady
Rada Dzielnicy Zaspa-Młyniec,
XV Liceum Ogólnokształcące (pok. nr 6),
ul. Pilotów 7, Gdańsk 80-460

Demokracja lokalna
Wybory: 25 września 2011 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 12.130
Frekwencja: 13,32%
Liczba kandydatów: 16
Liczba radnych: 15
Wybory: 22 marca 2015 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 11.532
Frekwencja: 16,64%
Liczba kandydatów: 16
Liczba radnych: 15
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Radni dzielnicy
Bartosz Bejm, Wanda Bułakowska, Paweł Chądzyński, Zbigniew
Chudzicki, Ewa Dyk – Majewska, Jacek Godziński, Krzysztof Golec,
Maria Krajewska, Maciej Krakowiak, Marian Kumiszcza, Jacek Morga,
Kamil Sośniak, Przemysław Walaszczyk, Agnieszka Wierzbicka, Krzysztof
Zimnicki
Okręg wyborczy/radni miejscy
Okręg wyborczy nr 5: Kanthak Jan, Kowalczys Andrzej,
Owczarczak Agnieszka, Ryś Przemysław, Strzelczyk Elżbieta

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

