
Gdańsk, dnia 4 marca 2020 r. 

Protokół Nr XIV/2020 sesji RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE,  

która odbyła się w dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Rady Dzielnicy Śródmieście w Gdańsku 

ul. Ogarna 29/30 

 

Początek obrad godz. 18:00 

Na stan 21 radnych w sesji wzięło udział 13 radnych. 

Nieobecni radni: Dominika Ikonnikow, Jadwiga Kownacka, Marta Mężyk, Dominik Parzyszek, Leszek 

Pochroń-Frankowski, Wojciech Rudnicki, Jadwiga Wojciechowska, Paweł Zienkiewicz 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 

PUNKT 1 

SPRAWY REGULAMINOWE 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ELŻBIETA WORONIECKA 

Otworzyła i przewodniczyła obradom sesji Rady Dzielnicy Śródmieście. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Proszę Państwa otwieram XIV sesję Rady Dzielnicy Śródmieście przed Wami są wydruki. Na wniosek 

Zarządu jest zmieniony porządek obrad o punkt drugi i o punkt szósty. Czy Rada się zgadza na zmiany 

wprowadzone na wniosek Zarządu?  

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Czy Rada zgadza się aby dołączyć te punkty do porządku obrad? Kto jest Za? 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0  

RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 

Jednogłośnie. Czyli mamy 11 osób, możemy podejmować ważne uchwały. Protokolanta ponownie nie 

ma. Chciałam poprosić, już drugi raz proszę mojego Zastępcę Dominika Parzyszka, żeby protokółował 

sesję natomiast drugi raz nie przyszedł na sesję więc Max, będziesz mógł mi pomóc? 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Tak. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe 

- otwarcie sesji, 

- stwierdzenie o zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 

- wybór protokolanta. 

2. Komunikat Zarządu dot. spraw bieżących 

3. Podjęcie uchwały XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wniosku Zespołu ds. 

Zarządzania Ruchem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie zmiany lokalizacji 

przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 2. 



4. Podjęcie uchwały XIV/37/2020 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie stanowiska Rady 

Dzielnicy Śródmieście dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa – Centrum Hewelianum w mieście 

Gdańsku. 

5. Podjęcie uchwały XIV/38/2020 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie stanowiska Rady 

Dzielnicy Śródmieście dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla w mieście 

Gdańsku. 

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze swojej działalności za rok ubiegły. 

7. Wolne wnioski i oświadczenia. 

8. Zakończenie obrad. 

PUNKT 2 

KOMUNIKAT ZARZĄDU DOT. SPRAW BIEŻĄCYCH 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Więc, punkt drugi w takim razie. Komunikat Zarządu dotyczący spraw bieżących. 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Dobrze. Najważniejsza jest kwestia uchwały budżetowej. Jeszcze nie mamy potwierdzenia, że 

wszystkie projekty są zaakceptowane przez Zarządzenie Pani Prezydent. Natomiast są wątpliwości co 

do punktów 1, 22, 25, 27, 29, 32, 33 i 34 – wszystkie wyjaśnienia zostały już wysłane do Rady Miasta, 

podobno jest OK. To są sprawy z tych najbardziej bieżących dzisiaj. Te projekty, do których nie było 

wątpliwości to już mam zgodę, aby składać wnioski. Więc na razie nie składam wniosków do tych 

projektów, których wymieniłem i czekam na potwierdzenie. Trzymamy rękę na pulsie dotyczący tych 

wniosków. Drugi komunikat – wysłałem Państwu notatkę ze spotkania z GIWKiem. Mam taką 

osobistą satysfakcję, że lepiej wygląda ta komunikacja i będę kontynuował z informacją po każdym 

takim spotkaniu. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tej notatce napisałem, że została wyrażona wola 

przez GIWK, aby coś zrobić z fontanną przed kościołem Mariackim. Ja to zrozumiałem, że faktycznie 

wchodzą w grę jakieś środki więc uważam, że powinniśmy to potraktować poważnie, bo jest ku temu 

okazja, której może nie być w przyszłości. Możemy jako Rada coś zrobić no i oczywiście każdy mógłby 

coś indywidualnie zrobić, jeśli mają jakiś pomysł. Więc podkreślam temat tej fontanny z tej notatki. 

Koniec, dziękuję. 

PUNKT 3 

PODJĘCIE UCHWAŁY XIV/36/2020 RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W SPRAWIE WNIOSKU ZESPOŁU 

DS. ZARZĄDZANIA RUCHEM GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SPRAWIE ZMIANY 

LOKALIZAJI PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY DOLNEJ 2 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały XIV/36/2020 Rady Dzielnicy 

Śródmieście w sprawie wniosku zespołu ds. zarządzania ruchem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w 

sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego zlokalizowany przy ul. Dolnej 2. Witam 

wnioskodawcę. Ma Pan 5 minut na wytłumaczenie o co chodzi. 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Dzień dobry nazywam się Aleksander Brzuskiewicz i prowadzę inwestycję przy ul. Dolnej 2. Chcę tam 

otworzyć restaurację. Zapytacie się czy nie widziałem tego przystanku jak podchodziłem do tego 

przetargu. Widziałem, w tamtym momencie mi specjalnie nie przeszkadzał nawet sobie pomyślałem, 



że fajnie jak ludzie będą chcieli przyjechać do mnie do knajpy to wysiądą na przystanku i od razu 

wejdą sobie do mojego lokalu. To było dla mnie nawet takie pozytywne. Człowiek jak walczy o jakieś 

miejsce to też patrzy na te wszystkie pozytywne sprawy i się ich łapie. Aczkolwiek przez te kilka 

miesięcy jak tam siedzę to zaobserwowałem, że to nie sam przystanek to zaobserwowałem, że de 

facto sam przystanek nie jest problemem a problemem największym jest wiata, przy przystanku która 

w dużym stopniu zasłania moje witryny i też wejście drugie do lokalu dla niepełnosprawnych. Ale 

nawet to mnie tak nie denerwuje i nie widzę nie widzę w tym przyszłościowo tak kiepskiej sprawy jak 

to, że dzielnica Dolne Miasto się rozwija i ja też chcę działać na rzecz jej rozwoju, żeby ściągnąć tam 

ludzi tworząc kolejne miejsce dla ludzi właśnie. Ale największym problemem tam są ludzie, którzy 

przysiadują. Tam przysiaduje element społeczny który po prostu dostał idealną wiatkę, która chroni 

ich od wiatru, chroni ich od deszczu a nawet latem chroni ich od dużego słońca. Na tym przystanku 

jest ciągle spożywany alkohol już nie będę mówił o tym, że wydaje mi się, że tam w tej lokalizacji są 

sprzedawane narkotyki. Tam co chwilę parkuje samochód policyjny, co chwilę włącza swoje koguty i 

po prostu jak ja na to patrzę i widzę, że u mnie będą siedzieli ludzie a tam na tej wiacie siedzą i nieźle 

dają chłopaki to jestem przerażony tym. Też nie jest dobrą reklamą dla tego miejsca to, że przyjedzie 

sobie radiowóz, koguta włączy i albo będzie spisywał tych ludzi albo ich będzie po prostu ładował do 

radiowozu. I to mnie przeraża tak naprawdę. Ja uważam, że byśmy mogli nie przenosić tego 

przystanku, bo to jest inwestycja to są pieniądze zawsze, ale jakby zlikwidować tę wiatę, zostawić 

oznaczenie, że tam jest przystanek a mój lokal posiada swoją własną jakby zadaszenie to ludzie będą 

mogli za każdym razem tam się schować przed deszczem, poczekać na autobus a nawet jeżeli ja będę 

miał ogródek swój wystawiony to ja pozwolę im sobie usiąść, jeżeli będą musieli. Ja jestem naprawdę 

otwarty na takie propozycje, bo największym problemem dla mnie jest ta okolica, która świetnie 

odżyła i powstaje co raz więcej miejsc. Otwiera się jeszcze jedno w fabryce karabinów, otworzyło się 

zaraz koło mnie na rogu i to zaczyna żyć. Miasto teraz prowadzi jakąś inwestycję, że tam mają 

mieszkać co raz więcej ludzi no i proszę Was o pomoc. Więcej już nie będę tracił Waszego czasu.  

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Tutaj wspomniałeś, że miałaby być zmieniona lokalizacja przystanku. Więc gdzie miałaby być 

lokalizacja nowego przystanku? 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Dalej idąc ulicą Dolną w stronę Nowej Motławy. 

Radna – AGNIESZKA MIONSKOWSKA – Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa 

Tam jest za wąsko, bo z jednej strony parkują samochody, z drugiej jadą samochody. 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Można by w stronę trawnika przenieść nawet. 

Radna – AGNIESZKA MIONSKOWSKA – Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa 

Ale tam nie ma zatoczki. Nie wiadomo czyj jest teren. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Teren jest miasta, bo sprawdzaliśmy. Garaże nie, ale ten trójkąt, o którym Pan wspomina jest gminny. 

Chodzi o to, że tam stoją garaże, tu stoją bloki a tu jest wolna przestrzeń. Tam, gdzie jest ta taka dzika 

ścieżka skracająca drogę w kierunku Jaskółczej. I tam ewentualnie można by było postawić wiatę 

tylko tam jest strasznie wąsko. Po drugiej stronie parkują samochody, nielegalnie co prawda, ale 

parkują. I gdyby tam postawić znak zakazu zatrzymywania się po tamtej stronie… 

Radna – AGNIESZKA MIONSKOWSKA – Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa 

… to mieszkańcy nas zjedzą. 



Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Dokładnie. Jeżeli miałoby to na przykład zmienić, bo Max, to GZDiZ zwrócił się z zapytaniem? Pan 

Andrzej Stawicki? 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Tak. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Słucham Aniu. 

Radna – ANNA STAWSKA 

Ja się przychylam do Pana, Pan ma bardzo fajną propozycję. Jeśli Pan by pozwolił usiąść ludziom pod 

tym zadaszeniem to faktycznie to jest bardzo dobry pomysł. Przychylam się do tego: że faktycznie jest 

dzielnica, gdzie narkomanów jest mnóstwo, w każdej uliczce. Wiem co się tam dzieje, bo przechodzę 

tamtędy codziennie i gdyby Pan by zaproponował właśnie tylko ten słupek z tym oznaczenie i 

udostępnił swój ogródek to mi się zdaje, że to by była obopólna korzyść.  

Radna – AGNIESZKA MIONSKOWSKA – Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa 

Z tego przystanku i tak nikt nie korzysta. 

Radny – ZBIGNIEW JACYKOWSKI 

Czyli nie chodzi o przeniesienie przystanku tylko o zlikwidowanie wiaty? 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Tak. 

Radna – NATALIA GRZYMAŁA 

Ale jeżeli ten przystanek tam zostanie to pewnie będziecie mieli jakieś większe trudności, aby tam 

ogródek postawić. 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

To na pewno, ale ja mam opcję postawienia ogródka z drugiej strony. 

Radna – NATALIA GRZYMAŁA 

No, żeby Niemięsnemu nie zabierać. 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Nie nieprawda jestem z nimi bardzo fajnie dogadany. Tam nie ma żadnych problemów ani zgrzytów. 

Nikt nikomu nic nie zabiera. 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Ja tylko chciałem podkreślić, że ten przystanek jest używany przez osoby, które jadą do przychodni na 

Jaskółczej. Ostatnio mieliśmy cały problem z linią autobusową która tam jeździ więc kwestia, aby 

istniał przystanek gdzieś na ciągu ul. Dolnej jest ważny. Żeby nie likwidować przystanku broń boże 

który jest używany przez seniorów.  

Radna – SYLWIA DOBROWOLSKA 

Czyli nie będzie problemu jak mama z dzieckiem czteroletnim będzie chciało sobie usiąść u Pana? Nie 

będzie się Pan irytował? Żeby Pan miał pełną świadomość.  

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Ja jestem w stanie – to znaczy ja jestem sam ojcem pięcioletniego dziecka. Kocham dzieci i na pewno 

nie będę miał problemu, bo jestem w stanie jakoś się umówić, że są pewne miejsca siedzące które są 

specjalnie dla ludzi. 



Radna – SYLWIA DOBROWOLSKA 

No ale jeśli jest zapełniony cały ogródek i powiedzmy, że jest +30 i ludzie chcą się schronić. 

Absolutnie nie chodzi mi o to, aby utrzymać tę wiatę tylko że również chciałabym dopowiedzieć 

pewne kwestie. No i rozumiem, że nie będzie problemu, że na jakimś odcinku tego ogródka będą stali 

ludzie, którzy oczekują ciszę. 

MIESZKANIEC - Aleksander Brzuskiewicz – mieszkaniec i przedsiębiorca Śródmieścia 

Nie. Ja bym chciał, aby mój ogródek był wobec drugiej strony. Właśnie od strony ulicy Jaskółczej. A 

tamtą część chciałbym dla ludzi. Naprawdę przysięgam, że jeżeli mam do wyboru czy stoją ludzie pod 

moimi oknami, normalni, a nie siedzi mi element po prostu to ja w ogóle nie mam tutaj…. 

Radna – SYLWIA DOBROWOLSKA 

OK. 

Radna – ANNA STAWSKA 

Proponuję ławkę zrobić taką specjalną tylko dla tych którzy jadą. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Proszę. Natalia. 

Radna – NATALIA GRZYMAŁA 

Na czas Jarmarku w ogóle ten przystanek był zawieszony dłużej niż to było przewidziane. Chyba 

ponad miesiąc tam nie jeździł autobus i nic się nie działo. Ten przystanek nawet zawadza jak się tam 

idzie. Ja jestem jak najbardziej za. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Ja bym była za nieprzesuwaniem przystanku a za zlikwidowaniem wiaty po prostu. 

Radna – SYLWIA DOBROWOLSKA 

Mogę? Dużo starszych ludzi jest też przyzwyczajonych do tego, że jest tam konkretny przystanek. 

Niektórzy nie jeżdżą co tydzień, co miesiąc do przychodni, ale jakby faktycznie rozwiązanie takie, że 

ten daszek opcjonalnie jest dla osób oczekujących i zlikwidowanie wiaty. 

Radna – ANNA STAWSKA 

Na Łąkowej, naprzeciwko wieżowca też jest bez wiaty. Z tym że niech Pan ma świadomość co Pan 

mówi że udostępni Pan to ludziom. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

To się nagrywa! 

Radny – MAXIMILIAN KIETURAKIS – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Dobra słuchajcie. Po głosowaniu Zarządu, Zarząd wnioskuje o naniesienie autopoprawkę do uchwały. 

Nie w sprawie przeniesienia przystanku a w sprawie likwidacji wiaty. Ja tutaj też podkreślę jedną 

rzecz, aby w uzasadnieniu w uchwale napisać, że wiata ma zostać na terenie Dolnego Miasta. 

Szanowni Państwo, autokorekta Zarządu – uchwała Nr XIV/36/2020 po autokorekcie: w sprawie 

likwidacji wiaty przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 2. Paragraf pierwszy, 

Rada Dzielnicy Śródmieście pozytywnie opiniuje wniosek Zespołu ds. Zarządzenia Ruchem 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie likwidacji wiaty przystanku autobusowego 

zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 2. 

Radna – ELŻBIETA WORONIECKA – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

Kto jest za przyjęciem uchwały? Jednomyślnie przeszło. 



za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0  

RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

PUNKT 4 

Podjęcie uchwały XIV/37/2020 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy 

Śródmieście dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa – Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku. 

Przewodnicząca Komisji ds. Ładu Przestrzennego Pani Magdalena Kamrowska przedstawiła 

pozytywne stanowisko Komisji i po dyskusji na ten temat Pani Przewodnicząca Elżbieta Woroniecka 

zarządziła głosowanie w sprawie pozytywnego stanowiska Rady Dzielnicy Śródmieścia dotyczącej 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa – 

Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku. 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0  

RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 

PUNKT 5 

Podjęcie uchwały XIV/38/2020 Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy 

Śródmieście dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla w mieście Gdańsku. 

Przewodnicząca Komisji ds. Ładu Przestrzennego Pani Magdalena Kamrowska przedstawiła 

pozytywne stanowisko Komisji i po dyskusji na ten temat Pani Przewodnicząca Elżbieta Woroniecka 

zarządziła głosowanie w sprawie pozytywnego stanowiska Rady Dzielnicy Śródmieścia dotyczącej 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody – 

rejon ulicy Długa Grobla w mieście Gdańsku. 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0  

RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

W głosowaniu przyjęła 

PUNKT 6 

Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze swojej działalności za rok ubiegły 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście Pan Maximilian Kieturakis przeczytał sprawozdanie 

Zarządu, które również w formie drukowanej wręczył wszystkim radnym obecnym na sesji. Po 

przeczytaniu treści sprawozdania zachęcił do zadawania pytań. Radny Pan Zbigniew Jacykowski 

poprosił o dodatkową informację na temat zrealizowanych i nie zrealizowanych projektów.  



PUNKT 7 

Wolne wnioski i oświadczenia 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszka Kobus zgłosiła radnym problem o brudnych 

śmieciach zalegających na terenie Dolnego Miasta. Radna Pani Natalia Grzymała poprosiła o 

potwierdzenie terminu zgłaszania projektów twardych. Po tym Przewodnicząca Rady Dzielnicy 

Śródmieście Pani Elżbieta Woroniecka zamknęła XIV sesję Rady Dzielnicy Śródmieście. 

Protokolant: Maximilian Kieturakis 

Podpisano: 

Elżbieta Woroniecka 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

 

 

 

 


