
 

 

Uchwała Nr I/25/2022  

Rady Seniorów w Gdańsku 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie problemów i możliwości rozwoju Wyspy Sobieszewskiej w ocenie społeczności 

lokalnej, z uwzględnieniem wsparcia i aktywizacji seniorów. 

 

Na podstawie rozdziału 2 §3 pkt 1,2,3,6,8,9 i 10 ; §4 pkt 4,5 oraz § 5 pkt 3 statutu Rady Seniorów w Gdańsku 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.  

w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku, uchwala co następuje: 

 

Rada Seniorów w Gdańsku rozpoczyna wyjazdową sesją w Sobieszewie cykl posiedzeń 

poświęconych problematyce dzielnicowych społeczności lokalnych Gdańska, ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw seniorów. W tym aspekcie wspieramy rozwijanie zasady 

pomocniczości w odniesieniu do Rad Dzielnic i organizacji pozarządowych, co winno 

przejawić się ich coraz większymi kompetencjami przekazywanymi z poziomu Miasta. 

Wysoko oceniamy działalność: społeczności lokalnej Wyspy Sobieszwskiej, jej integrację oraz 

zaangażowanie w rozwiązywanie wspólnych problemów np. poprzez Fundusz Obywatelski, 

budżet Miasta oraz środki europejskie. Wielka w tym zasługa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Wyspy Sobieszewskiej – prekursora i nadal aktywnego stymulatora inicjatyw społecznych na 

„Wyspie”. Gdańszczanie doceniają urok oraz unikatowość tej dzielnicy, której uchwałą Rady 

Miasta Gdańska nadano status „Wyspy Ekologicznej”. W ostatnim okresie powstał most 

zwodzony pod nazwą „100 lecia Niepodległości”, o co od lat zabiegali mieszkańcy, a w br. 

oddano do użytku nowoczesną marinę, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Wyraża to 

Rada i Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, o tym piszą mieszkańcy w mediach 

społecznościowych i ciekawym biuletynie „Halo, tu wyspa” wydawanym przez Miasto, ale 

redagowanym przez mieszkańców lub osoby związane z Wyspą. Właśnie o niektórych 

sprawach wymagających podkreślenia i podjęcia stanowi niniejsza uchwała. 

§1 

1. Pozytywnie oceniamy zaangażowanie Rady i Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, 

Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Koła Emerytów „Bursztynek” na 

Wyspie Sobieszewskiej oraz fili Gdańskiego Archipelagu Kultury „Wyspa Skarbów”  

w organizacji działań rekreacyjno – kulturalnych na rzecz seniorów, a w tym wycieczek, 

koncertów i zajęć rehabilitacyjnych. Wnosimy o dalsze wspieranie działalności Koła 

Emerytów „Bursztynek” oraz widzenie i promowanie spraw seniorów – mieszkańców 

Wyspy Sobieszewskiej. 

 

 



 

§2 

Przyjmujemy informację Gdańskiego Ośrodka Sportu, Biura Rozwoju Gdańska, 

Międzynarodowych Targów Gdańskich, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Rady  

i Zarządu Dzielnicy o działaniach tych jednostek na rzecz Wyspy Sobieszewskiej. 

W celu stworzenia lepszych warunków funkcjonowania Rady i Zarządu Dzielnicy, Domu 

kultury „Wyspa Skarbów” oraz Koła Emerytów „Bursztynek” wpieramy projekt i jak 

najszybsze rozpoczęcie przebudowy oraz modernizacji projektowanego Centrum 

Społeczno – Kulturalnego w miejscu obecnego obiektu, z ukończeniem najpóźniej do 

Światowego Zlotu Harcerzy w 2027 r. Pozytywnie oceniamy program zagospodarowania  

i działalności byłego ośrodka „Drogowiec” w Sobieszewie realizowanego przez MTG. 

 

§3 

Konieczna jest aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wyspy 

Sobieszewskiej, bowiem niektóre z obowiązujących planów były sporządzone przed 

rokiem 2000 i nie odzwierciedlają aktualnych potrzeb „Wyspy”. Ważnym zadaniem jest 

koordynacja i równoległe tworzenie i uchwalanie m.p.z.p. przez Miasto Gdańsk i Urząd 

Morski w Gdyni.  Zgodnie z sugestiami społeczności lokalnej należy uwzględnić nie tylko 

zabudowę usługową , ale także mieszkaniową ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

problem ogólnodostępnych parkingów, obiektów sportowo – rekreacyjnych,  

z zachowaniem niskiej zabudowy i ekologicznego charakteru Wyspy. Sprzeciw budzą też 

dominanty nawet w bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy. Perspektywicznie rozważyć należy 

w Sobieszewie na odcinku plażowym, budowę molo z przystanią i halą plażową (istniała 

przed wojną). 

§4 

Uważamy za konieczne uzgadnianie przez Miasto z Zarządem Dzielnicy warunków 

przetargowych dla inwestycji na „Wyspie”, a przede wszystkim informowanie  

o zamierzonych inwestycjach i przetargach.  

§5 

Należy niezależnie od ustaleń m.p.z.p doraźnie rozwiązać wespół z GZDiZ problem 

parkingowy, wydzielając miejsca do parkowania i zwiększając ilość kontroli nielegalnego 

parkowania, szczególnie na terenach leśnych i dojazdowych do plaż. Mieszkańcy oczekują 

też na zwiększenie liczby kamer monitoringu ruchu ulicznego, szczególnie na 

skrzyżowaniach z ul. Turystyczną. 

§6 

W celu ochrony lasu i środowiska naturalnego należy wjazd na ul. Falową i Lazurową 

umożliwić tylko dla pojazdów uprzywilejowanych. Uzgodnienie w tej sprawie należy 

podjąć w trybie pilnym przez GZDiZ, w uzgodnieniu z Radą i Zarządem Dzielnicy. 



 

 

§7 

Wnosimy do Straży Miejskiej w Gdańsku o wzmocnienie obsady Referatu „Wyspa 

Sobieszewska, Krakowiec, Stogi” – obecnie 3 osobowy zespół nie jest w stanie skutecznie 

przeciwdziałać nielegalnemu parkowaniu. Niezbędne jest zwiększenie patroli chociażby  

w sezonie letnim.   

§8 

Konieczna jest pilna naprawa i modernizacja ulic: Falowa, Lazurowa, Nadwiślańska, 

Tęczowa i Świbnieńska (szczególnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Boguckiego do 

lasu), ul. Klimatyczna oraz utwardzenie dróg gruntowych z zabudową mieszkaniowo – 

usługową, w tym ul. Groszkowa. Niezbędna jest dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych  

i sukcesywne uzupełnianie oświetlenia. Zwracamy uwagę na remont ul. Klimatycznej, którą 

dojeżdżać będą działkowicze ROD z Gdańska. 

 

§9 

Zwracamy się o szybkie rozpoczęcie rewaloryzacji przekazanego Gdańskiej Infrastrukturze 

Wodociągowo Kanalizacyjnej kompleksu Dworku Forsterówka w Orlu oraz zespołu 

budynków po byłej szkole SS w Orlu. Szczególnej konserwacji i rewaloryzacji wymaga 

drewniana willa gauleitera. 

§10 

Wspieramy wniosek mieszkańców o stworzenie w części lasów „Wyspy” „parku 

miejskiego”, co ograniczy nadmierny wyrąb w chwili obecnej. Powinno to mieć 

odzwierciedlenie w m.p.z.p. 

§11 

Popieramy wniosek mieszkańców „Wyspy” i turystów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gdańsku o odblokowanie wyjścia na „Kamienną Groble” w rezerwacie 

„Ptasi Raj”, ew. z utrzymaniem zakazu wejścia w okresie lęgowym ptaków. 

 

§12 

Zwracamy się o uruchomienie w sezonie letnim: czerwiec – wrzesień tramwaju wodnego 

Gdańsk – Wyspa Sobieszewska. Jednocześnie w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji 

wnosimy o likwidację przystanku „Narodowe Centrum Żeglarstwa” w Górkach 

Zachodnich, bowiem przystanek ten nie ma żadnego zainteresowania. 

 

 

 



§13 

Wnosimy o wprowadzenie do programu budowy pływalni w Gdańsku, lokalizacji takiego 

obiektu w kompleksie SP Nr 88 w Świbnie, gdzie przewidziano działkę na ten cel podczas 

budowy szkoły. 

 

§14 

Wnosimy o przywrócenie autobusu Nr 212 jadącego najkrótszą trasą z Gdańska, 

szczególnie w sezonie letnim, jak i całorocznie – z mniejszym autobusem. 

 

§15 

 

Wnosimy o umożliwienie Kołu Emerytów „Bursztynek” stałego użyczenia pomieszczeń  

w Szkole Podstawowej Nr 86 w Sobieszewie dla prowadzenia zajęć rekreacyjno – 

rehabilitacyjnych. 

§16 

 

Zwracamy uwagę na brak większej placówki handlowej w Świbnie, co jest szczególnie 

odczuwalne w sezonie turystycznym przez starszych mieszkańców. 

 

§17 

 

Wnioskujemy do Miasta o organizację kursu obsługi oraz wykorzystania funkcji telefonów 

komórkowych dla seniorów Wyspy Sobieszewskiej, pod egidą Koła Emerytów 

„Bursztynek”. 

 

 

Przewodniczący Rady Seniorów 

w Gdańsku 

/-/Aleksander Żubrys 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na rozpoczęcie na Wyspie Sobieszwskiej cyklu sesji 

– spotkań Rady Seniorów w Gdańsku w poszczególnych dzielnicach miasta. Problemy 

podniesione w uchwale obejmują nie tylko sprawy wyłącznie osób starszych – wynikają z 

wniosków seniorów, ale są też zgodne z opiniami i wnioskami wszystkich mieszkańców Wyspy 

Sobieszewskiej, bowiem jest to bardzo zintegrowana społeczność. Uchwałą Rady Miasta 

Gdańska „Ekologiczna Wyspa Sobieszewska” jest unikatowym zakątkiem Trójmiasta  

i zasługuje na szczególne uwzględnienie w planach inwestycyjnych  

i rozwojowych, jednak z zachowaniem jej specyfiki oraz ściśle przestrzeganych norm 

proekologicznych. Liczymy, że wszyscy adresaci niniejszej uchwały skutecznie ją zrealizują. 

Wyspa Sobieszewska to wspaniałe miejsce dla seniorów. Spokój, zintegrowana i życzliwa 

społeczność oraz przyroda, tworzą tam warunki dla dobrego wypoczynku, ale także stałego 

miejsca pobytu i zamieszkania. Docenić też trzeba atrakcje turystyczne  takie jak: 

1. Rezerwat przyrody „Ptasi Raj” z Kamienną Groblą 

2. Zabytkowa śluza wodna w Przegalinie z odrestaurowaną maszynownią 

3. Wieża widokowa w Sobieszewie – Orlu „Zbiornik Wodny Kaźmierz” 

4. Główne ujście Wisły do morza (przekop) 

5. Foki w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” 

6. Las na Wyspie ze ścieżkami edukacyjno – przyrodniczymi z fragmentami „krzywych 

drzew” 

7. Most zwodzony w Sobieszewie nad Martwą Wisłą  

8. Przeprawa promowa Świbno – Mikoszewo 

9. Izba Pamięci im. Wincentego Pola w Sobieszewie  

10. Marina w Sobieszewie, wiele świetnych pensjonatów oraz piękne, szerokie plaże.  

I najważniejsze – przyjaźni ludzie!  

Promujmy zatem Wyspę Sobieszewską dla seniorów, - i nie tylko! 

 

Wnioskodawca: Przewodniczący Komisji ds. samorządu  terytorialnego, tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i wymiany doświadczeń 

międzynarodowych. 

Janusz Ożarków     
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