
PROJEKT 

Uchwała Nr XXIV/102/23 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 21 lutego 2023 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności ogrodzenia na zapleczu budynków 

Partyzantów 59A i 59B 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 14 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.). 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§1 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o przeprowadzenie szczegółowej kontroli 

zgodności ogrodzenia na zapleczu budynków Partyzantów 59A i 59B z zapisami Uchwały 

Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska. 

 

§2 

W sytuacji, gdy przedmiotowe ogrodzenie jest niezgodne z Uchwałą Rady Miasta Gdańska, 

o której mowa w §1, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o podjęcie niezbędnych 

działań celem doprowadzenia do zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami Uchwały Rady 

Miasta Gdańska oraz innych aktów prawnych regulujących sytuowanie ogrodzeń. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Maciej Kałas 



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest skargami mieszkańców rejonu ul. Partyzantów, 

Małachowskiego, Dekerta i Kołłątaja na montaż ogrodzenia na zapleczu budynków 

Partyzantów 59A i 59B, które znacznie utrudniło dojście do obiektów oświaty 

przy ul. Obywatelskiej m.in.: Szkoły Podstawowej nr 39, Przedszkola św. Jana de la Salle 

oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1. 

 

W toku przeprowadzonych dyskusji z mieszkańcami oraz wizji terenowej ustalono, 

że ogrodzenie powstało po wejściu w życie tzw. uchwały krajobrazowej, która nie dopuszcza 

do grodzenia zabudowy wielorodzinnej. 

 

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o przeprowadzenie 

szczegółowej kontroli przedmiotowego ogrodzenia pod kątem zgodności z obowiązującymi 

aktami prawnymi, a w szczególności tzw. uchwały krajobrazowej i – w razie niezgodności – 

doprowadzenia do zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami Uchwały RMG oraz innych 

aktów prawnych regulujących sytuowanie ogrodzeń. 

 


