
Uchwała Nr XXV / 75 / 22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie uruchomienia parkingu buforowego na stadionie w Letnicy.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Brzeźno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z 
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 20 maja 2014 r. poz. 1946 z późń. zm), 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W odniesieniu do uchwały Nr XVII / 55 / 21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja
2021  roku Rada  Dzielnicy  Brzeźno  ponownie  wnioskuje  o  uruchomienie  w  okresie
wakacyjnym parkingów buforowych w sąsiedztwie dzielnicy Brzeźno, np. przy stadionie
piłkarskim Polsat Plus Arena w Letnicy.

§ 2

Rada  Dzielnicy  Brzeźno  wnioskuje  o  zorganizowanie  transportu  pasażerskiego
kursującego między parkingami, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały, a plażą w
Gdańsku-Brzeźnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki



Uzasadnienie

Dzielnica Brzeźno jest w okresie wakacyjnym miejscem o szczególnie wzmożonym
ruchu  samochodowym.  Skutki  tego  odczuwają  przede  wszystkim  mieszkańcy  pasa
nadmorskiego  oraz  sąsiadujących  ulic.  Brak  możliwości  zaparkowania  samochodu,
rozjeżdżone  trawniki  i  tereny  zielone,  samochody  parkujące  na  chodnikach  czy
skrzyżowaniach,  parkowanie  na  terenach  wspólnot  mieszkaniowych  stają  się  naszą
codziennością.

Jedną z propozycji przygotowaną przez Radę Dzielnicy Brzeźno, których celem jest
ograniczenie turystycznego ruchu samochodowego, jest stworzenie parkingu buforowego
zlokalizowanego przy stadionie piłkarskim w Letnicy. Turyści mogliby zostawić samochód
na parkingu, a następnie skorzystać z transportu kursującego między parkingiem a plażą
w Brzeźnie.

Zdaniem  Rady  Dzielnicy  Brzeźno,  rozwiązanie  to  może  korzystnie  wpłynąć  na
zmniejszenie  ruchu  samochodowego  w  Dzielnicy  Brzeźno  i  zdecydowanie  poprawić
komfort jej mieszkańców.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Sopocie, gdzie został stworzony parking przy
Ergo Arenie. Rozwiązanie to cieszy się sporą popularnością.

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki


