
PROJEKT 

Uchwała Nr XIII/60/21 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 9 marca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany organizacji ruchu autobusów na ul. Konopnickiej i al. Grunwaldzkiej 

oraz zmiany zasad parkowania na ul. Konopnickiej 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 16 oraz §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 pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Transportu 

Miejskiego w zakresie skierowania ruchu autobusów do dworca kolejowego we Wrzeszczu 

z pominięciem ul. Konopnickiej, przez al. Grunwaldzką – ul. Dmowskiego (przy Galerii 

Bałtyckiej). 

 

§2 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o utworzenie przystanków autobusowych w obu 

kierunkach al. Grunwaldzkiej w możliwie bezpośrednim sąsiedztwie przystanku 

tramwajowego „Klonowa”, z minimalnym wyposażeniem: ławka i wiata przystankowa, 

a docelowo także z monitorami Systemu Informacji Pasażerskiej. 

 

§3 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o wyznaczenie miejsc postojowych w Strefie 

Płatnego Parkowania wyłącznie na jezdni ul. Konopnickiej na odcinku od Konopnickiej 16A 

do skrzyżowania z ul. Zator-Przytockiego oraz korektę wyznaczonych miejsc postojowych 

na wysokości Konopnickiej 16 – 16A w taki sposób, aby zwiększyć przestrzeń dla pieszych 

na chodniku. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Maciej Kałas



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

15 lutego 2021 r. do Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny wpłynęło drogą elektroniczną pismo 

od Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku z propozycją utrzymania na stałe organizacji 

ruchu, która zakłada skierowanie wszystkich autobusów miejskich do dworca kolejowego 

we Wrzeszczu z pominięciem ul. Konopnickiej, przez al. Grunwaldzką i zjazd 

do ul. Dmowskiego przy Galerii Bałtyckiej. Obecnie taka organizacja ruchu jest utrzymana 

tymczasowo ze względu na prowadzone prace wodociągowe na ul. Konopnickiej. 

 

Proponowana nowa organizacja ruchu pozwoli na łatwiejsze przesiadki autobus – tramwaj, 

zwiększy dostępność obiektów przy al. Grunwaldzkiej oraz zmniejszy natężenie hałasu 

na ul. Konopnickiej ze zwartą zabudową mieszkaniową. 

 

Niniejszą uchwałą Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny pozytywnie opiniuje przedstawioną 

przez ZTM propozycję, popierając jednocześnie działania ZTM zmierzające do ewentualnego 

utworzenia przystanków autobusowych na wysokości przystanku tramwajowego Klonowa. 

 

W związku z wycofaniem z ul. Konopnickiej ruchu autobusowego, który ze względu 

na gabaryty pojazdów wymaga szerszego pasa ruchu, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

wnioskuje o przeniesienie w całości miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 

na jezdnię na odc. Konopnickiej 16A – Zator Przytockiego oraz zwiększenie szerokości 

chodników na wysokości Konopnickiej 16 – 16A, gdzie parkowanie odbywa się skośne w dużej 

części na chodniku, a po zmianie organizacji ruchu może zostać przeniesione w głąb jezdni. 


