
Uchwała Nr XXV / 80 / 22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o uporządkowanie
zieleni  przy ul. Gwiazdowskiego w Gdańsku-Brzeźnie

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 14 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 Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o 
uporządkowanie zieleni wzdłuż ul. Gwiazdowskiego 64 – 92 poprzez wykonanie 
całościowego projektu zagospodarowania przestrzeni całej działki drogowej, który 
uwzględniał będzie korektę istniejącej zieleni w tym nasadzeń wykonanych przed 
prywatnymi posesjami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki



Uzasadnienie

Poprzednia uchwała Rady Dzielnicy Brzeźno w tej sprawie (XVIII/62/21 z 28 
października 2021 roku) nie przyniosła żadnych efektów oprócz wykonania wizji lokalnej 
oraz jednorazowego przycięcia krzewów do opaski okalającej. Gdański Zarząd Dróg i 
Zieleni przyjął tezę, iż problem występuje i należy podjąć dalsze działania w tej sprawie 
(mail do Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno z dnia 26 listopada 2021 roku).

Na wskazanym odcinku drogi, za płotem przynależnym do posesji prywatnych 
rosną w sposób niekontrolowany krzaki. Są to w zdecydowanej większości rośliny szybko 
rosnące i mocno krzewiące się. Ponieważ część z nich nie była przycinana już od 
dłuższego czasu, rozrosły się do rozmiarów utrudniających swobodny przejazd 
samochodami osobowymi. W przypadku parkowania pojazdów po drugiej stronie ulicy, 
przejazd samochodem bez przetarcia się przez krzaki jest niemożliwy. 

Próby rozwiązania tego problemu, jakie były podejmowane z GZDiZ oraz Strażą 
Miejską w poprzedniej jak i obecnej kadencji Rady Dzielnicy są nieskuteczne.

Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o zdecydowane i skuteczne rozwiązanie tej sprawy.

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki


