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PROTOKÓŁ NR 34 - 9/2021 
 

z posiedzenia 
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 27 października 2021 r. 

 
Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem  

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 
 
 
Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 15:15, zakończyła o godzinie 16:15. 
 
 
Obecność: 
 

LP. Nazwisko i imię Funkcja Początek obrad 

1. Lodzińska Emilia  Przewodnicząca Obecna 

2. Czerniewska Katarzyna  Wiceprzewodnicząca Obecna 

3. Golędzinowska Anna Członek Komisji Obecna 

4. Skarbek Mateusz Członek Komisji Obecny  

5. Plewa Romuald Członek Komisji Obecny 

6. Majewski Przemysław Członek Komisji Obecny 

7. Ważny Karol Członek Komisji Obecny 

 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 
wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodnicząca komisji Emilia Lodzińska otworzyła posiedzenie, powitała 
zebranych i stwierdziła quorum. Poinformowała, że porządek został wysłany do 
radnych drogą elektroniczną w regulaminowym czasie – Porządek Obrad stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, iż do komisji wpłynął jeszcze druk nr 1098 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdańska. Zaproponowała by umieścić ten druk w pkt 4.  
 
 
Po uwzględnieniu zmian porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
 

1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic: Władysława Raatza, 

Eugeniusza Węgrzyna, Woźnicy, Hestii, Emilii Hoene, biskupa Konstantyna 

Dominika, Choczewskiej, Wdzydzkiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 

Beskidzkiej, Pastelowej i Kolorowej do kategorii dróg gminnych. 
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Referuje: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1091. 

Referuje: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1092. 

Referuje: przedstawiciel Prezydent Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  

w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości 

gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1098. 

Referuje: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

5.1. Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły  

w mieście Gdańsku – druk nr 1075; 

5.2. Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej  

w mieście Gdańsku – druk nr 1076; 

5.3. Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku  

– druk nr 1080; 

5.4. Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka - AWFiS w mieście Gdańsku  

– druk nr 1081. 

Referuje: przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska 

6. Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za”  przyjęła proponowany porządek. 

 

 

 

PUNKT 1. 

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic: Władysława Raatza, 
Eugeniusza Węgrzyna, Woźnicy, Hestii, Emilii Hoene, biskupa Konstantyna Dominika, 
Choczewskiej, Wdzydzkiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Beskidzkiej, 
Pastelowej i Kolorowej do kategorii dróg gminnych. 
_____________________________________________________________________ 

Pani Dorota Tomczak – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
  
Głosów w dyskusji nie było.  
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
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Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za   

2. Czerniewska Katarzyna za   

3. Golędzinowska Anna  za   

4. Skarbek Mateusz za   

5. Plewa Romuald za   

6. Majewski Przemysław za   

7. Ważny Karol za   

 
 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęła przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Ze względu na brak obecności przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska do 
omówienia druków 1091 i 1092 Przewodnicząca komisji przeszła do omówienia 
punktu 4. Po tym punkcie nastąpiło omówienie druków finansowych.  
 
 
 

PUNKT 4. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  
w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1098. 
_____________________________________________________________ 

Druk nr 1098 – Sprawa: BRMG.0006.259.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021r.) 

 
Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Powiedziała, że jest to bardzo ważny projekt. Zapytała, czy będzie trzeba 
podejmować jeszcze jakieś uchwały, aby przekazać w drodze darowizny na rzecz 
PKP nieruchomości gruntowych, czy to już będzie zakończenie.  
 
Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
Odpowiedział, że w takim zakresie jest to wszystko, tylko PKP jeszcze nie ma 
projektu budowlanego. Zakładają, iż one nie wyjdą poza plan miejscowy. Dodał, że 
w zeszłym roku uchwalono plan miejscowy specjalnie na rzecz PKP PLK. W momencie 
kiedy PKP PLK opracuje już swój projekt budowlany i nie wyjdzie on poza jego 
granice to już nie będzie potrzeby podejmowania więcej uchwał.  
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Dopytała jeszcze kiedy dokumentacja projektowa ma być skończona.  
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Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
Odpowiedział, że dokładnie nie wie. Jest ona zlecona i trwają prace, ale wydaje mu 
się, iż dokumentacja powstaje w ramach prowadzonych robót.  
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Powtórzyła, że bardzo ważny projekt i dokumentacja również jest wykonywana 
priorytetowo.  
 
Radny Karol Ważny – członek komisji 
Dopytał jeszcze o działki. Powiedział, że w uzasadnieniu jest napisane, iż głównie są 
to nasypy kolejowe, ale spytał czy te działki są przeznaczone również pod jakąś 
infrastrukturę.  
 
Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
Odpowiedział, że te nasypy są tylko i wyłącznie pod linie kolejową. Infrastruktura 
towarzysząca, zgodnie z założeniami poczynionymi pomiędzy gminą a różnymi 
podmiotami w obecnej chwili nie będzie realizowana, ale i też obejmuje inne 
przyległe działki.  
 
Radny Mateusz Skarbek – członek komisji 
W tym temacie dopytał jeszcze, czy te działki zostały wyodrębnione w takim 
kształcie, aby nic „nie wystawało” ponad to co ma być zabudowane. Dodał, że 
zapoznał się z uzasadnieniem, częściowo rozumie podstawy prawne, ale dopytał 
dlaczego ma być to darowizna.  
 
Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
Odniósł się do pytania pierwszego, mówiąc, iż działki 171 i 181 zostają przekazane  
w kształcie w jakim są od lat. Działka 396/6 została wyodrębniona z większej działki, 
której część została udostępniona na cele budowlane i na czas budowy na rzecz PKM 
S.A., którzy budują swój zakres od Kiełpinka do mniej więcej ul. Nowatorów.  
W temacie drugiego pytania odpowiedział, że inwestorem w całości tego zadania jest 
PKP PLK i zgodnie z prawem tylko ta instytucja może budować linie kolejowe, poza 
Samorządem Wojewódzkim, który jest również wskazany w ustawie. Darowizna 
dlatego, że gmina Miasta Gdańska w ten sposób udziela wsparcia Samorządowi 
Województwa oraz PKP PLK w budowie tego połączenia.  
 
Radny Mateusz Skarbek – członek komisji 
Wytłumaczył dlaczego zadał to pytanie. Jego zdaniem odczytując uzasadnienie, 
uważa, iż miasto darując ten teren będzie częściowo zaspokajało również swoje 
zadania i potrzeby własne. Zwrócił uwagę, iż wartość tej nieruchomości to ponad 5 
mln zł., która wskazuje, że jest to niemały udział i należy podkreślać, że jest to 
darowizna i jest to wartość która miasto realnie poniosła, aby ta inwestycja została 
poniesiona, pomimo tego że inwestorem jest PKP.  
 
Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
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Uzupełnił jeszcze, że schemat finansowania inwestycji jest podobny jak do dużej 
PKM. W sytuacji PKM miasto również w znacznie większej skali przekazało grunty na 
rzecz Samorządu Województwa. Dokładnie był ten sam mechanizm powielony.  
 
Radny Mateusz Skarbek – członek komisji 
Podkreślił, iż chodzi o to, aby wskazać że sukces będzie miał wiele źródeł.  
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Podsumowała, że rozumie co ma na myśli radny. Chodzi o to, aby nie umniejszać roli 
i wagi miasta Gdańska w tej inwestycji jak również w inwestycji, która polega na 
budowie PKM.  
 
Radny Karol Ważny – członek komisji 
Dopowiedział jeszcze, że infrastruktura towarzysząca na razie nie jest planowana 
natomiast docelowo kiedy pojawią się dodatkowe przystanki, węzły integracyjne to 
pewnie one w dużej mierze będą spoczywać na ciężarze finansowym miasta Gdańska. 
Docelowa infrastruktura, która będzie służyła mieszkańcom będzie wymagała 
wielomilionowych nakładów ze strony Gdańska. Dopytał jeszcze o ceny działek. 
Wyliczył sobie szybko, że wychodzi niecałe 140 zł za m2, w związku z tym poprosił  
o doprecyzowanie czy ogólnie przy transakcjach kolejowych ceny gruntów, zwłaszcza 
linie, czy są podobne czy na poziomie miasta. Myśli o innych terenach wykraczając 
poza zakres tej uchwały, gdyż jest kilka takich miejsc na górnym tarasie gdzie 
jeszcze stare tereny kolejowe pozostały. Myśli o pozyskaniu tych gruntów po to, aby 
różne elementy infrastruktury drogowej zrealizować, dlatego jest ciekawy czy koszty 
działek są na podobnym poziomie, czy to zależy od szczególnych uwarunkowań.  
 
Pan  Robert Rafalski – przedstawiciel Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji 
Miejskich 
Odpowiedział, że na finalne koszty składa się wiele czynników. Uzupełnił jeszcze 
informacje co do zakresu inwestycji miejskiej czyli infrastruktury towarzyszącej.  
W tym roku Biuro Nieruchomości zakupiło w imieniu gminy tereny pod przyszłą 
infrastrukturę towarzyszącą. Dodał, że za tereny pod infrastrukturę towarzyszącą 
zapłacono ok. 170 zł. za metr, są to grunty o przeznaczeniu raczej takim, które się 
do niczego innego nie przyda.  
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Dodała, że wartość m2 wydaje się dosyć niska, patrząc na ceny gruntów w Gdańsku.  
 
Radny Przemysław Majewski – członek komisji 
Nawiązał do wypowiedzi radnego Skarbka, mówiąc że naszym zadaniem jest, aby 
podkreślać wkład miasta Gdańska w realizację tej inwestycji. Myśli, że wolą 
wszystkich klubów będzie, aby w przekazach medialnych przedstawiać ten wkład tej 
darowizny jako realny wkład miasta Gdańska w utworzeniu tej inwestycji.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do opiniowania. 
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USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald za - - 

6. Majewski Przemysław za - - 

7. Ważny Karol za - - 

 

 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
Opinia 34-9/214-52/21 
 
 
 

PUNKT 2. 
 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1091. 

___________________________________________________________________ 

Druk nr 1091 – Sprawa: BRMG.0006.252.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021r.) 

 
Pani Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do opiniowania.  
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald - - wstrzymał się  

6. Majewski Przemysław - - wstrzymał się 

7. Ważny Karol za - - 
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Komisja – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Opinia 34-9/212-50/21 
 
 
 

PUNKT 3. 
 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 1092. 

____________________________________________________________________ 

Druk nr 1092 – Sprawa: BRMG.0006.253.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021 r.) 

 
Pani Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji 
Poprosiła o rozwinięcie pozycji dotyczącą projektów inwestycyjnych (400 tyś zł.),  
z jakiego tytułu przenosi się ją na kolejny rok.  
 
Pani Agnieszka Trojanowska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Odpowiedziała, iż jest to przedsięwzięcie: Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na 
potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki. Przetarg odbędzie się w 4 kwartale 
b.r., środki nie będą wydatkowane w tym roku, przesuną się na przyszły rok, dlatego 
w 2021 zmniejsza się plan wydatków, ale te 400 tyś zł w WPF przenosi się na rok 
przyszły.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było 
 
Przystąpiono do opiniowania. 
 
USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald - - wstrzymał się  

6. Majewski Przemysław - - wstrzymał się 

7. Ważny Karol za - - 

 
Komisja – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Opinia 34-9/213-51/21 
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PUNKT 5.1. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej  

i nabrzeża Martwej Wisły w mieście Gdańsku – druk nr 1075. 

____________________________________________________________________ 

Druk nr 1075 – Sprawa: BRMG.0006.236.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021 r.) 

 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 

 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do opiniowania. 
 
USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald za - - 

6. Majewski Przemysław za - - 

7. Ważny Karol za - - 

 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
Opinia 34-9/215-53/21 
 
 
 

PUNKT 5.2. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom  

i nabrzeża Wisły Śmiałej w mieście Gdańsku – druk nr 1076. 

____________________________________________________________________ 
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Druk nr 1076 – Sprawa: BRMG.0006.237.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021 r.) 

 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Spytała Panią Dyrektor czy posiada jakieś informacje, aby podobne druki miały 
wpływać na komisje w najbliższym czasie, gdyż jak to wynika z przepisów 
nadrzędnych to można by było się spodziewać, że większa ilość mniejszych stoczni  
z tego typu problemem się spotka.  
 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przypomniała, iż termin składania wniosków o zmianę planów miejscowych albo 
sporządzenie nowych mija z końcem grudnia więc czy będą nowe wnioski  
o weryfikacje zapisów w tym zakresie dowiemy się dopiero na początku roku. 
Przepisy środowiskowe, obowiązujące od kilku lat są wymagane przy nowych 
inwestycjach bądź przy modernizacji istniejących obiektów, które wymagają 
pozwolenia na budowę, co związane jest ze strategicznym oddziaływaniem na 
środowisko. Dodała, że Stocznia Wisła wnioskowała w zeszłym roku, plan w rejonie 
Tarcic jest na etapie uzgadniania, za niedługi czas będzie wyłożenie i w pierwszej 
połowie przyszłego roku będzie przygotowany projekt uchwalenia.   
 
Więcej głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do opiniowania. 
 
USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald za - - 

6. Majewski Przemysław za - - 

7. Ważny Karol za - - 

 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
Opinia 34-9/216-54/21 
 
 

PUNKT 5.3. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców 

Wybrzeża w mieście Gdańsku – druk nr 1080. 

____________________________________________________________________ 
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Druk nr 1080 – Sprawa: BRMG.0006.241.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021 r.) 

 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 

 
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Powiedziała, że patrząc całościowo na układ transportowy w zakresie komunikacji 
publicznej to wydaje się zasadne, tym bardziej, że fragment miejscowego planu 
zagospodarowania jest na tej ulicy i aby tą komunikację w zakresie ruchu 
tramwajowego uzupełnić, gdyż patrząc całościowo to ten fragment ul. Obrońców 
Wybrzeża by brakował do tego, aby ten łańcuch powiązań był całościowy. Dodała, że 
w taki sposób odczytuje intencje tego przystąpienia.  
 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przypomniała całą historię tego tramwaju. W 2015 roku miasto zleciło wykonanie 
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla całego rozwiązania, wówczas 
drogi zielonej i tramwaju tej drogi. Wtedy po raz pierwszy pojawił się pomysł jak 
rozwiązać połączenia tramwajowe i wtedy pojawił się układ tramwajowy w ramach 
tej drogi zielonej, w pierwszym etapie tramwaj w Obrońców Wybrzeża, natomiast 
docelowo sukcesywnie do Pomorskiej w ramach wypełniania struktur. Konsekwencją 
tej analizy było wprowadzenie tramwaju w 2018 roku, co jest utrwalone w Studium. 
Kolejnym krokiem jest sporządzenie planu miejscowego, aby zabezpieczyć 
uzupełnienie tego układu komunikacji szynowej, tramwajowej. Dodała, że tramwaj 
ten dobrze wychodził w analizach, które biuro przygotowywało do 2027 roku.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do opiniowania. 
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 
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3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald - - wstrzymał się  

6. Majewski Przemysław - - wstrzymał się 

7. Ważny Karol za - - 

 
Komisja – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Opinia 34-9/217-55/21 
 
 
 

PUNKT 5.4. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka - 

AWFiS w mieście Gdańsku – druk nr 1081. 

____________________________________________________________________ 

Druk nr 1081 – Sprawa: BRMG.0006.242.2021 
(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28.10.2021 r.) 

 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  
Wspomniała, że na pewno radny Ważny i radny Bejm, którzy byli zaangażowani  
w temat boiska dla tej szkoły są uszczęśliwieni, że tym miejscowym planem komisja 
jak i radni miejscy będą zajmować się w najbliższym czasie.   
 
Radny Karol Ważny – członek komisji 
Ogromnie podziękował dla Pani Dyrektor oraz całemu zespołowi za to, że bardzo 
szybko i sprawie udało się popracować nad tym tematem. Rozumie, że jeszcze długa 
droga przed tym planem, gdyż zmiana planu to jest ok. roku albo i dłużej, a później 
sama jego realizacja również trochę trwa. Liczy na to, że w ślad za przyszłym 
przyjęciem planu miejscowego będzie można znaleźć jakieś środki w budżecie miasta 
aby wesprzeć szkołę sportową i pozwolić na to, aby sportowcy, którzy już dzisiaj 
osiągają bardzo znaczące sukcesy na arenie polskiej czy międzynarodowej, to aby 
mogli kontynuować to kształcenie na jak najwyższym poziomie.  
 
Pan Leszek Walczak – wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa 
Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 
Powiedział, iż są szkołą która posiada ponad 50 letnią historię, zaczęło się to 
wszystko przy AWF-ie. 9 lat temu przeniesiono ich na Żabiankę, obecnie jest 
wspaniale wyposażony budynek szkolny, silnie pracują w indywidualnych dziedzinach 
takich jak: lekkoatletyka, gimnastyka, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna. 
Podkreślił, iż na chwilę obecną mają 27 uczestników olimpijczyków, więc praca tej 
szkoły przynosi bardzo wymierne efekty. Powstanie tego boiska w niedalekiej 
odległości (ok. 100 m) od szkoły w pierwszej kolejności poprawi bezpieczeństwo 
uczniów, którzy w obecnej chwili muszą przemieszczać się ok. 20 min. ul. Pomorską 
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i Grunwaldzką, uczniowie nie będą tracić czasu, który mogliby poświęcić na 
ćwiczenia. Podkreślił, że jeżeli na tym boisku pokaże się sport na okrągło przez cały 
rok to 40 mln mieszkańców i gości, którzy przejeżdżają SKM zobaczą, że w Gdańsku 
sport jest na co dzień i on jest prawdą, która absolutnie ma odzwierciedlenie w tym 
co się będzie działo na Żabiance.  
  
Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji 
Życzyła wszystkim osobom, które będą korzystały z tego boiska, aby jak najszybciej 
zostało zrealizowane. Podkreśliła, że zaangażowanie radnych Ważnego i Bejma w to, 
aby ten proces się rozpoczął będzie skutkowało tym, że będą zabiegać również o to, 
aby środki w budżecie miasta Gdańska znalazły się na jak najszybszą realizację tego 
boiska.  
 
Pan Leszek Walczak – wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa 
Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 
Zakomunikował jeszcze, że to boisko również będzie służyło mieszkańcom. Zajęcia 
sportowe będą się kończyły popołudniami, a później mieszkańcy będą mogli rozwijać 
w świetnych warunkach swoje zdrowie.  
 
Radny Karol Ważny – członek komisji  
Jest bardzo zadowolony, że również przedstawiciele szkoły się cieszą oraz z tego, że 
mieszkańcy również będą mogli z tego boiska korzystać. Podkreślił, iż w tym rejonie 
nie ma tego typu infrastruktury więc tym bardziej to cieszy.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do opiniowania. 
 
 
USTALENIA KOMISJI: 
 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald za - - 

6. Majewski Przemysław za - - 

7. Ważny Karol za - - 

 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
Opinia 34-9/218-56/21 
 
 

PUNKT 6. 

Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 
_____________________________________________________________________ 
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Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji 
Poinformowała, że do komisji wpłynęła pozytywna opinia Prezydenta w sprawie 
zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych – komisja ustaliła, że jest to pismo do 
wiadomości komisji.  
 
Kolejne pismo do wiadomości wpłynęło od mieszkanki Gdańska, w sprawie m.in. 
odwołania ze stanowiska Pani Prezydent. Dodała, że Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego nie zajmuje się tego typu wnioskami.  
 
Radny Karol Ważny – członek komisji 
Zwrócił się jeszcze do Pani dyrektor mówiąc, iż wydaje mu się, że prezentacje które 
są wyświetlane podczas komisji przy przystąpieniu nie trafiają na stronę biura  przy 
opracowaniach dotyczących planów miejscowych, a one często są dosyć cenne gdyż 
obejmują więcej informacji niż to co wynika z uzasadnienia do projektu uchwały  
o przystąpieniu. Wydaje mu się, iż wielu mieszkańców i radnych mogłoby w każdej 
chwili powrócić do tych informacji.  
 
Pani Edyta Damszel – Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Odpowiedziała, że tych prezentacji nie ma, gdyż dopiero po dyskusji publicznej 
umieszczane są takie prezentacje. Dodała, że na stronie jest sucha uchwała  
o przystąpieniu, ale nie ma żadnego problemu, aby po przystąpieniu dołączyć 
prezentację. Podziękowała za konstruktywny wniosek i poprosi swój zespół aby o tym 
pamiętać i umieszczać również po przystąpieniu prezentację.  
 
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za przybycie. Sprawdziła 
obecność.  
 
 

LP. Nazwisko i imię Funkcja Koniec obrad 

1. Lodzińska Emilia  Przewodnicząca Obecna 

2. Czerniewska Katarzyna  Wiceprzewodnicząca Obecna 

3. Golędzinowska Anna Członek Komisji Obecna 

4. Skarbek Mateusz Członek Komisji Obecny  

5. Plewa Romuald Członek Komisji Obecny 

6. Majewski Przemysław Członek Komisji Obecny 

7. Ważny Karol Członek Komisji Obecny 

 
Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 16:15. 
 
 
 

    Przewodnicząca  
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

 
 

         /-/ Emilia Lodzińska 
Protokołowała: 
Agnieszka Witkowska 
Biuro Rady Miasta Gdańska 


