ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4 – ZADANIA INWESYTYCJNE

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

1

Czas na Skwer
Rebinina –
rewitalizacja terenu
za Pomnikiem Ofiar
grudnia 1970

Elbląg,
Skwer Waldemara
Rebinina,
działka 265/2,
obręb 15

2

Budowa placu do
kalisteniki i
streetworkoutu
zawierający m. in.
Drabinki, drążki,
poręcze równoległe,
ławeczki, słupy,
obręcze gim.

Elbląg,
Park im. R. Traugutta
– skwer im. Ludwika
Zamenhofa

Szacunkowy
koszt

480 000

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

ZZM, DGM- pozytywnie – realizacja wniosku
ma na celu przywrócenie temu miejscu jego
dawnej świetności oraz reprezentacyjnego
charakteru;
DI – pozytywnie;

450 000

DI- negatywnie –
1. Urządzenia do stretworkoutu będą
znajdować się po drugiej stronie ulicy
Górnośląskiej, w modernizowanym właśnie
Parku Dolinka;
2. W ramach BO 2021 procedowany jest
przetarg na budowę asfaltowego toru
rowerowego typu pumptrack na wysokości ul.
Oliwskiej (170 m na południe od Skweru
Zamenhofa).
3. Teren na Skwerze Zamenhofa bezpośrednio
przylega do ul. Górnośląskiej. Charakteryzuje
się on znacznym spadkiem w kierunku rzeki
Kumieli. Konieczne byłyby szeroko zakrojone
roboty ziemne w celu wypoziomowania terenu
pod urządzenia sportowe.
4. Łączny koszt robót ziemnych zakupu
i instalacji urządzeń przekracza środki
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Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

finansowe przeznaczone na zadanie okręgowe;

3

Budowa
wielofunkcyjnego
boiska przy Szkole
Podstawowej nr 23
w Elblągu oraz
zagospodarowanie
przyległego terenu

Elbląg,
ul. Słoneczna 14,
działka 123/6

-

DI- negatywnie – koszt wybudowania
samego boiska wielofunkcyjnego w 2019/2020
roku wynosił prawie 800 000zł. W złożonym
wniosku jest więcej elementów oprócz boiska,
co wielokrotnie zwiększa cenę;
DGNiG – pozytywnie

4

Remont parkingu
przy Zw.
Jaszczurczego 17,
przy „starym
hotelowcu”

ZBK – pozytywnie – nowy parking powinien
posiadać wydzielone miejsca parkingowe wraz
z
osobnymi
miejscami
dla
osób
niepełnosprawnych. Teren należy prawidłowo
oznakować znakami pionowymi. Remont
powinien objąć całą powierzchnię, z której
obecnie korzystają użytkownicy pojazdów,
a nie tylko pas przy ulicy;

Elbląg,
ul. Zw. Jaszczurczego
17

250 000

5

Montaż
stylizowanych koszy
na śmieci na
elbląskiej Starówce

Elbląg,
Stare Miasto –
główne ulice

150 000

DZD - pozytywnie

6

Doprowadzenie
placu do stanu
używalności miejsc
postojowych dla
samochodów
przyjeżdżających na
ulicę Zajchowskiego
(szkoła, żłobek,
przedszkole), ulicę
Starowiejską i

Elbląg,
ul. Zajchowskiego,
działka 31, obręb 16

480 000

DZD – pozytywnie - realizacja zadania do
wysokości środków finansowych na zadanie;
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Szacunkowy
koszt

Elbląg, ul. Wieżowa

-

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

Nowowiejską

7

Postawienie 5ciu
donic piętrowych,
oświetlenie,
chodnik i droga na
ul. Wieżowej

8

Jak dobrze znasz
Elbląg – Tablice o
resursach elbląskich
i kościele św.
Jakuba

9

Upięknijmy Park
Traugutta –
zasadzenie
roślinności,
instalacja
monitoringu i
remont alejek

Elbląg,
ul. Krótka
działka 154/18
obręb 15

3 500

brak wymaganej ilości podpisów osób
popierających zadanie

DPKiT – pozytywnie - wskazana inicjatywna
charakteryzuje się dużą wartością artystyczną
oraz podniesie walory turystyczne miasta.
Projekt zwiększy walory turystyczne i pokaże
mało znaną historię tej okolicy.
ZZM- pozytywnie- jego realizacja wpłynie na

wzrost walorów estetycznych parku i poczucia
bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę
warunków technicznych alejki, remont 250m2
alejki to ok 75 000zł., posadzenie 10 drzew ok
5 000zł.;
Elbląg,
Park im. R. Traugutta

480 000

DGM- pozytywnie - jak wyżej;
DI- ZZM posiada projekt i kosztorys
rewitalizacji Parku Traugutta, zatem zakres
robót i wycena po stronie ZZM. Zgodnie
z opinią DIN monitoring techniczny jest
możliwy do wykonania . Minimalny koszt to ok
300 000zł. Koszty te mogą być wyższe
w zależności od zagęszczenia kamer. Park
trudny do monitorowania ze względu na
pochyły teren i nisko rosnące drzewa;
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DPKiT- negatywnie – na działanie określone
w tym wniosku wymagana jest uchwała Rady
Miejskiej;
Zgodnie z art. 18 pkt. 13 Ustawy
o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.
z dnia 2020.04.21) do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 470 i 471), a także wznoszenia
pomników.

10

Pokażmy ciekawy
Elbląg – Mateczki
Adwentowe

Elbląg,
ul. Stary Rynek
działka 111/16 lub
111/12, 110/2
obręb 15

250 000

11

Organizacja
Centrum Spotkań
Sąsiedzkich
„Zawodzie”

Elbląg,
ul. Warszawska
przy MDK

-

DGNiG - negatywne –działka nr 222 jest
terenem inwestycyjnym. Natomiast działka nr
6/12 jest terenem dróg publicznych;

12

Remont ulicy
Wieżowej (od ulicy
Rycerskiej do ulicy
Przymurze)

-

DZD – negatywnie - konieczność wykonania
przebudowy drogi. Szacunkowa wartość robót
przekracza dostępną ilość środków
finansowych na zadanie inwestycyjne;

Elbląg,
ul. Wieżowa
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Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

13

Sąsiedzki Ogród pod
Cisem

Elbląg,
ul. Kotwicza,
działka 166/3

-

DGNiG – negatywnie - proponowana działka
nr 166/3 jest drogą dojazdową w
administrowaniu DZD w użyczeniu ESWIP.
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