
Uchwała Nr XXV / 82 / 22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o realizację
zadania inwestycyjnego w Dzielnicy Brzeźno.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 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) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o 
realizację inwestycji polegającej na odtworzeniu mola z funkcją mariny znajdującego się 
przy ul. Zdrojowej w Gdańsku-Brzeźnie, przebudowaniu dojścia do mola (ul. Zdrojowa) 
wraz z betonową pozostałością po starym molo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki

1 z 4



Uzasadnienie

Rada Dzielnicy Brzeźno 23 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę w podobnym 
brzmieniu (uchwała nr VIII/34/20). Ponowna uchwała w tej sprawie ma na celu zwrócenie 
uwagi, iż kwestia odbudowy mola jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców 
dzielnicy i rozwoju turystyki oraz radykalnie zwiększy atrakcyjność tego miejsca. 
Inwestycja ta doskonale uzupełniłaby listę korzystnych zmian, jakie mają miejsce w 
ostatnich latach w tej części dzielnicy.

Historia Brzeźna jest ścisłe związana z powstaniem i rozwojem kąpieliska. Pierwszy
zakład kąpielowy na terenie Brzeźna powstał już w 1803 roku za sprawą kupca Gotthilfa 
Dallmera. Kolejny rozwój kąpieliska przypadł na okres napoleoński (1807 – 1814). Jego 
inicjatorem był gen. Jean Rapp – Gubernator Wolnego Miasta Gdańska. Kąpielisko w tym 
okresie było prowadzone przez dr. J.J. Haffnera. Obecny Park Brzeźnieński założono na 
terenie tzw. Lasku Brzeźnieńskiego, tj. lasu sosnowego zasadzonego w roku 1831 dla 
osłony przed piaskiem nawiewanym z wydm. Z czasem obszar leśny został zaadoptowany
oraz urządzony jako park kuracyjny. Wytyczono alejki, ustawiono ławki, wybudowano 
drewnianą pergolę, altanę, muszlę koncertową i molo. Brzeźnieńskie molo od początku 
jego powstania stanowiło największą atrakcję kąpieliska. Jego zniszczenie na skutek 
działań wojennych oznaczało niepowetowaną stratę dla Brzeźna, najstarszego 
trójmiejskiego kąpieliska.

Obecnie, po przeprowadzonej rewaloryzacji Parku Brzeźnieńskiego oraz 
odtworzeniu w roku 2019 drewnianych budowli parkowych, jak też odbudowie Domu 
Zdrojowego „Kurhaus” do pełnej rewaloryzacji przestrzennej kąpieliska m. in. brakuje 
odtworzenia mola, które stanowiłoby kontynuację odbudowy i przywracanie dzielnicy jej 
nadmorskiego charakteru.

Wskazane miejsce jest jednym z najważniejszych punktów turystycznych i 
rekreacyjnych nie tylko w Dzielnicy Brzeźno, ale w całym Gdańsku. Lokalizacja przy pętli 
komunikacyjnej, Parku Brzeźnieńskim im. J.J. Haffnera, nadmorskiej promenadzie, a 
przede wszystkim plaży sprawia, że miejsce to jest licznie odwiedzane przez cały rok. 
Celem Rady Dzielnicy Brzeźno jest przywrócenie historycznego charakteru tego miejsca 
poprzez częściową odbudowę starego mola, modernizację zniszczonej betonowej części 
starego mola oraz dojścia do niego. Realizacja tego zadania stanowiłaby jedną z 
najpiękniejszych wizytówek naszego miasta.

Uzasadnienie w części przygotowane przez Dr inż. arch. Witolda Pawła Burkiewicza.

2 z 4



Koniec XIX wieku.

Plan Brzeźna ok.1910 rok z widocznym molem.
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Widok z mola w kierunku hali plażowej ok 1905 rok.

       Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki
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