ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2 – ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp.

Zadanie

Lokalizacja

1

Remont chodnika
wzdłuż ulicy Jana III
Sobieskiego

Elbląg,
ul. Jana III
Sobieskiego –
działka nr 1

2

Aktywne Przejście
dla pieszych i
przejazd rowerowy

Elbląg,
skrzyżowanie Al.
J. Piłsudskiego /
ul. M.
Beniowskiego / ul.
M. Konopnickiej

Szacunkowy
koszt

480 000

200 000

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DZD – pozytywnie – konieczność wykonania
chodnika na całym odcinku ul. Jana III
Sobieskiego;

DZD – pozytywnie – wyłącznie w zakresie
wykonania jednego przejścia aktywnego przez
ul. Piłsudskiego wraz z uszorstnieniem jezdni w
rejonie przejścia;

DI – negatywnie – w 2021 roku wykonany
zostanie Pumptrack w formule „zaprojektuj i
wybuduj”;

3

Park rekreacyjno –
edukacyjny „Jar”
Kłoczowskiego

Elbląg, ul.
Kłoczowskiego,
działka 13/2 i
14/4

-

ZZM – negatywnie – wskazana w treści
wniosku lokalizacja, działka ew. nr 13/2, obr. 5,
będzie miejscem realizacji zadania „Budowa toru
rowerowego typu „PUMPTRUCK” w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2021;
DGM - negatywnie – wskazany we wniosku
teren będzie miejscem realizacji zadania w
ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 „Budowa toru rowerowego typu „PUMPTRUCK”;

4

Utworzenie fontanny
w Parku Kajki i
instalacja
monitoringu

Elbląg,
Park Kajki,
działka 371,
obręb 10

470 000

ZZM – pozytywnie – jego realizacja wpłynie
na walory estetyczne parku Kajki;
DI- pozytywnie – fontanna okrągła o średnicy
420cm z zamkniętym obiegiem wody ( ok.
120 000 zł.) oraz monitoring ( ok 350 000 zł.)
Koszt większej o średnicy ok. 600cm to ok.
300 000 zł. wtedy brak środków na realizację;
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Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

5

Pójdźmy i pojedźmy
dalej – remont alejki
w Parku Kajki

Elbląg,
Park Kajki,
działka 142,
obręb 10

-

DGM, ZZM - negatywnie - koszt projektu
przekracza środki finansowe przeznaczone na
realizację zadania inwestycyjnego w okręgu;

6

Utworzenie Skweru
pionierów –
pierwszych
powojennych
mieszkańców Elbląga
z Rzeźbą Pioniera

7

Centrum
Integracyjno –
Rekreacyjne na
Osiedlu Dąbrowa

8

Nasada drzew dużych
gatunków (buk, lipa,
dąb, kasztanowiec
itp.) w Parku Kajki
oraz innych wolnych
terenach

Elbląg,
Park Kajki,
działka 142,
obręb 10

-

Elbląg, ul.
Królewiecka 178,
dz. 217/2, ob.29

-

Elbląg,
Park Kajki

15 000

ZZM- negatywnie – Park Kajki jest objęty
opieką konserwatorską, a także miejscem
ekspozycji form przestrzennych, a przede
wszystkim miejscem wypoczynku mieszkańców.
Zaproponowana
przez
wnioskodawców
lokalizacja skweru z rzeźbą znajduje się
w miejscu gdzie są posadzone drzewa zgodnie
z decyzją wydaną przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Olsztynie. W pobliżu
Parku Kajki na terenie osiedla Marynarzy
znajduje się obelisk poświęcony pierwszym
Pionierom;
DGM-negatywnie – jak wyżej;
DI- negatywnie - na terenie działki znajduje
się stary poniemiecki cmentarz;
DGM, ZZM- negatywnie - na terenie działki
217/2 obręb 29 znajdują się pozostałości po
przedwojennym cmentarzu. Do momentu
zakończenia kwerendy i uzyskania ewentualnych
wytycznych
odnośnie
postępowania
ze
wspomnianymi nagrobkami ZZM wstrzymuje
jakiekolwiek plany z
zagospodarowaniem
przedmiotowej działki;
ZZM - pozytywnie - Zarząd Zieleni Miejskiej
proponuje posadzenie 30 szt. drzew w parku
Kajki (np. klon, brzoza, robinia akacjowa, lipa
drobnolistna, jesion wyniosły);
DGM- pozytywnie – jak wyżej;
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9

Zadanie

Hamaki i leżaki
miejskie w Parku
Kajki

Lokalizacja

Elbląg,
Park Kajki

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

40 000
( 3 szt.)

DSPiR- pozytywnie - instalacja hamaków
i leżaków miejskich ulokowanych w Parku Kajki
stworzy
mieszkańcom
Elbląga
miejsce
wypoczynku oraz organizację czasu wolnego w
parku, wśród zieleni. Spędzanie wolnego czasu
w taki sposób jest szansą na integrację lokalnej
społeczności. ;
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