
Uchwała Nr XXV / 79 / 22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie działań
zmierzających do wybudowania kładki nad torami między dzielnicami Brzeźno i

Letnica.

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

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o podjęcie  
działań zmierzających do wybudowania kładki na torami między Brzeźnem a Letnicą. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki



Uzasadnienie

Brzeźno, a zwłaszcza Letnica dynamicznie rozwija się pod względem budowanych 
mieszkań. Granicą między dzielnicami są torowiska. Trasy komunikacyjne między nimi 
stanowią wiadukty: od strony północnej między Nowym Portem a Brzeźnem oraz drugi 
obok stadionu piłkarskiego. Są to przejścia drogowe oraz pieszo-rowerowe. W 
najbliższych planach jest wybudowanie basenu, z którego chętnie skorzystają mieszkańcy 
Letnicy. Obserwując ogólną tendencję rozwojową obu dzielnic, można spodziewać się 
wzmożonego ruchu między nimi. Już dzisiaj możemy zaobserwować, że wiele osób 
skraca sobie drogę przechodząc możliwie najkrótszą drogą przez torowisko. Jest to 
działanie naturalne, zmierzające do skrócenia sobie czasu przejścia. Mimo postawienia 
wzdłuż torowiska płotów, są one demontowane bądź niszczone. Tego rodzaju 
ograniczenie jest nieskuteczne i nie zabezpiecza odpowiednio przejścia.

Aby temu przeciwdziałać, Rada Dzielnicy Brzeźno proponuje wybudowanie kładki 
nad torowiskiem umożliwiającej bezpieczne przejście między Letnicą i Brzeźnem. 
Zastosowanie lekkich konstrukcji i materiałów pozwoliło by na zminimalizowanie kosztów 
takiej budowli.

Innym, tymczasowym rozwiązaniem mogło by być przygotowanie legalnego 
przejścia z zastosowaniem szykan „wymuszających” na pieszych rozejrzenie się na boki 
przed wejściem na tory.

Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o przeanalizowanie powyższych propozycji oraz 
innych umożliwiających bezpieczne przekraczanie torowiska między Brzeźnem a Letnicą.

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki


