ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

1

2

3

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Doprowadzenie wody
na Cmentarz
Agrykola i chodnika
przy sektorze
„Dolinka”

Cmentarz
Agrykola

-

Przebudowa drogi
ulicy Toruńskiej

Elbląg, ul.
Toruńska

480 000

Budowa podjazdu w
Parku Kajki w części
„Różanej”

Park Kajki

100 000

Możliwość realizacji zadania wskazana
przez Departament/Referat

brak podpisów osób popierających;

DZD – pozytywnie – wykonanie
remontu ul. Toruńskiej;
DI- pozytywnie - w sprawie
budowy podjazdu dla wózków
w Parku Kajki w Ogrodzie Różanym;
DGM- pozytywnie;
ZZM - pozytywnie – uwagazałączona do wniosku wizualizacja
nie
spełnia
norm
określonych
w
rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
budynki
i
ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
w
kwestii
nachylenia
pochylni
przeznaczonych do ruchu pieszego i
dla osób z niepełnosprawnością
poruszających się przy użyciu wózka
inwalidzkiego. Projekt musi być
zgodny z normą;

1

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana
przez Departament/Referat

DZD – pozytywnie - Ul. Chopina DZD, droga dojazdowa do ul.
Królewieckiej 122A - ZBK. Realizacja
zadania do wysokości środków
finansowych
na
zadanie
inwestycyjne;

4

Rewitalizacja ul.
Chopina i naprawa
drogi dojazdowej do ul.
Królewieckiej 122A

Elbląg, ul. Chopina

480 000

5

Wykonanie nowego
chodnika przy
cmentarzu Agrykola (od
strony ul. Kościuszki)

Elbląg, Cmentarz
Agrykola od
strony ul.
Kościuszki

300 000

6

Modernizacja drogi przy
ul. Różanej

Elbląg ul. Różana,
dz. 383/3, 372, 42

450 000

ZBK- pozytywnie – kontynuacja
prac w ramach ubiegłorocznych
i tegorocznego budżetu koncepcji
zagospodarowania
terenu.
ZBK
opiniuje roboty w zakresie dojazdu
przy ul. Królewieckiej 122. Remont
ul.
Chopina
leży
w
gestii
Departamentu
Zarząd
Dróg.
Sugerujemy, aby w ramach realizacji
naprawy nawierzchni ul. Chopina
jeden wykonawca wykonał dojazd do
budynku przy ul. Królewieckiej 122A;

DZD - pozytywnie

DZD - pozytywnie
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Lp.

7

Zadanie

Renowacja
znalezionego podczas
prac budowlanych
nagrobku organmistrza
Witteka i postawienie
go w Parku Traugutta

Lokalizacja

Elbląg,
Park Traugutta,
działka 209/9,
obręb 16

Szacunkowy
koszt

-

Możliwość realizacji zadania wskazana
przez Departament/Referat

DPKiT – negatywnie - nagrobek
Eduarda Witteka został przekazany
Muzeum
ArcheologicznoHistorycznemu jako depozyt, decyzją
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków. Obecnie trwają prace
związane z urządzaniem na terenie
Muzeum
ogrodu
zielonego
połączonego
z
ekspozycją
posiadanych
przez
Muzeum
fragmentów nagrobków. Wśród nich
eksponowany będzie także nagrobek
Eduarda Witteka.
Ponadto
ekspozycja
nagrobka
w Parku Traugutta narażona może
być na zniszczenie lub dewastację;
DI – negatywnie - lapidarium
zostanie utworzone na terenie
muzeum. Rozpoczęto jego budowę.
DGM - negatywnie - ustawienie
nagrobku w parku Traugutta narazi
obiekt na dewastacje i zniszczenie.
Ekspozycja na terenie muzeum
będzie gwarantem zachowania w
nienaruszonym
stanie
oraz
możliwością
obejrzenia
przez
znacznie większą liczbę osób.
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Lp.

Zadanie

8

Mur Pamięci –
utworzenie lapidarium i
przeniesienie
fragmentów nagrobków
przedwojennych
mieszkańców na godne
miejsce i
uporządkowanie terenu
przy dawnej fontannie,
gdzie obecnie się
znajdują

9

Droga dojazdowa dla
pojazdów
uprzywilejowanych i
mieszkańców z
parkingiem, zielenią i
małą architekturą oraz
odwodnienie terenu
budynku
wielorodzinnego

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana
przez Departament/Referat
negatywniena terenie
Muzeum
ArcheologicznoHistorycznego powstanie lapidarium.
Będzie to odpowiednie miejsce do
ekspozycji nagrobków;
DGM-

Elbląg,
Park Traugutta,
działka 209/9,
obręb 16

Elbląg,
Ul. Próchnika 3436-38,
działka 151

-

DI – negatywnie – lapidarium
zostanie utworzone na terenie
muzeum. Rozpoczęto jego budowę;

-

ZBK – negatywnie – teren
wskazany we wniosku zabezpieczałby
wyłącznie potrzeby mieszkańców
Wspólnoty
Mieszkaniowej
ul.
Próchnika 34-38 zatem nie będzie
miał on charakteru publicznego,
a wyłącznie jednostkowy, poza tym
część działki została wydzierżawiona
Wspólnocie przy ul. Okrzei 28-30-32;
Koszt skazanych we wniosku prac
zdecydowanie przewyższa dostępną
maksymalną
kwotę
w
ramach
zadania inwestycyjnego;

4

