
PROJEKT 

Uchwała Nr XI/49/20 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 14 października 2020 r. 

 

w sprawie nadania nazwy Plac Przyjaciół Wrzeszcza 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 15 oraz pkt 22 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późń. zm.). 

 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

 

§1 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o nadanie nazwy Plac Przyjaciół Wrzeszcza 

dla placu zlokalizowanego przy ul. Klonowej i dawnej restauracji Cristal (al. Grunwaldzka 105) 

w Gdańsku – działka 266/5 obręb 032. 

 

§2 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje jednocześnie o natychmiastowe rozpoczęcie 

działań zmierzających do poprawy estetyki miejsca, o którym mowa w §1 – w tym montażu 

oświetlenia i zwiększenia częstotliwości patroli Straży Miejskiej w Gdańsku. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Maciej Kałas 

 



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

Bezimienny plac położony w centrum Wrzeszcza Górnego, przy głównej arterii 

komunikacyjnej – al. Grunwaldzkiej, przystankach tramwajowych Klonowa oraz w pobliżu 

dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz w opinii Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny wymaga 

nadania nazwy, która w prosty i precyzyjny sposób pozwoli zlokalizować ten teren na mapie 

miasta. 

 

Obecnie mieszkańcy Gdańska oraz turyści posługują się mało precyzyjnymi sformułowaniami 

- „plac przy Cristalu” lub „plac przy ul. Klonowej”. Nazwa „Cristal” funkcjonuje jednak przede 

wszystkim w świadomości osób starszych lub wieloletnich mieszkańców Wrzeszcza i Gdańska, 

zaś ulica Klonowa w tym przypadku jest myląca, ponieważ w rzeczywistości ulica jest 

parkingiem i przestrzenią dla pieszych. 

 

Proponowana nazwa „Plac Przyjaciół Wrzeszcza” będzie wpisywała się w charakter miejsca, 

które często jest wykorzystywane do organizacji wydarzeń plenerowych (w tym zainicjowaną 

przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny „Wrzeszczańską Choinkę”), a także stanowi jedną 

z pierwszych przestrzeni publicznych, które „witają” osoby docierające do Wrzeszcza Górnego 

pociągiem. 

 

Nazwa „Plac Przyjaciół Wrzeszcza” jest propozycją neutralną, która nie będzie budziła żadnych 

kontrowersji pod względem politycznym czy historycznym. 

 

Jednocześnie z propozycją nadania nazwy „Plac Przyjaciół Wrzeszcza”, Rada Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny wnioskuję o rozpoczęcie prac zmierzających do poprawy estetyki tego terenu 

– inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe Rady Dzielnicy. 

 

Szczególnie pilnym działaniem inwestycyjnym jest montaż oświetlenia. W dłuższej 

perspektywie czasowej należy rozważyć budowę fontanny oraz zwiększyć liczbę drzew 

wraz z formowaniem ich koron. 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje także o objęcie tego terenu częstymi patrolami 

Straży Miejskiej w Gdańsku, która powinna zwracać uwagę m.in. na niezgodne z przepisami 

spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. 


