
PROJEKT 

Uchwała Nr XII/58/20 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zmian w organizacji ruchu wprowadzonych w związku z pandemią 

koronawirusa 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 5 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 bezterminowe utrzymanie zmian w organizacji 

ruchu wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa na ul. Piramowicza 

oraz al. Grunwaldzkiej na odc. Klonowa - tzw. Nowa Dmowskiego (rejon al. Grunwaldzkiej 

92/98). 

 

§2 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o przeniesienie wszystkich miejsc postojowych na 

al. Grunwaldzkiej (w tym dla osób niepełnosprawnych) bezpośrednio na jezdnię tzw. 

czwartego pasa ruchu (z kostki brukowej) oraz rozpoczęcie działań zmierzających do nasadzeń 

zieleni w przestrzeni chodnika przeznaczonej dotychczas pod postój pojazdów. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

  

 

Maciej Kałas  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

W maju 2020 r. władze Gdańska ogłosiły zmiany w organizacji ruchu w związku z pandemią 

koronawirusa. W przypadku Wrzeszcza Górnego dotyczą one zmianę sposobu postoju 

w Strefie Płatnego Parkowania na al. Grunwaldzkiej (odc. Klonowa - tzw. Nowa Dmowskiego 

tj. drogą pomiędzy wieżowcem Olimp, restauracją Aioli a GCH Manhattan) oraz odwrócenia 

kierunku na ul. Piramowicza. 

 

Po kilku miesiącach funkcjonowania nowej organizacji, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

pozytywnie opiniuje wprowadzone zmiany, które wbrew obawom kierowców i licznych słów 

krytyki nie doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego, a jednocześnie uporządkowały 

parkowanie (al. Grunwaldzka) i zwiększyły bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów 

(ul. Piramowicza) przy szkole "Conradinum". 

 

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o utrzymanie 

bezterminowo wprowadzonych zmian w organizacji ruchu z zastrzeżeniem dotyczącym 

al. Grunwaldzkiej zawartym w §2 niniejszej uchwały. 


