ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

1

2

3

4

Zadanie

Usprawnienie
ruchu pieszego i
transportu
kołowego w części
dzielnicy
Warszawskie
Przedmieście

Lokalizacja

Elbląg,
ul. Łęczycka/ ul.
Braniewska
działka 150/1, 74 i
73/2

Wieża widokowa w
Parku im. Gen.
Nieczuja –
Ostrowskiego
między ulicami
Żeromskiego Mickiewicza

Elbląg,
Park im. Gen.
Nieczuja Ostrowskiego

Drugi etap
realizacji
oświetlenia skweru
parkowego przy ul.
Lotniczej w Elblągu

Elbląg,
ul. Lotnicza 10,
działka 7/1

Modernizacja
alejek w Parku
Gen. Nieczuja Ostrowskiego

Elbląg,
Park im. Gen.
Nieczuja Ostrowskiego

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

60 000

DZD – pozytywnie - w zakresie budowy chodnika
pomiędzy ul. Braniewską, a ul. Łęczycką oraz wiaty ZKM.
Negatywnie w zakresie zatoki autobusowej (działka
73/2). Brak miejsca na zlokalizowanie zgodnie
z warunkami technicznymi zatoki autobusowej w pasie
drogowym ul. Łęczyckiej;
DGM – pozytywnie - w zakresie swoich kompetencji,
to jest ustawienia wiaty przystankowej przy ul.
Łęczyckiej – Warmińskiej (w kierunku cmentarza
Dębica);

-

DI
–
negatywnie
–
teren
posiada
plan
zagospodarowania, poza tym wieża zajmuje bardzo duży
obszar u podstawy, jest ciężka, a grunty są podmokłe, nie
może stać przy placu zabaw;

-

-

ZZM, DGM – negatywnie – zgodnie z zasadami
Budżetu Obywatelskiego brak możliwości etapowania
inwestycji;

ZZM – negatywnie – wskazana w treści wniosku
lokalizacja, teren parku im. Generała Bolesława Nieczuja
– Ostrowskiego będzie objęty projektem pn.
„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”
dofinansowanym
ze
środków
Unii
Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Jednym
z założeń rzeczonego projektu jest przebudowa układu
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ścieżek pieszych. Realizację inwestycji zaplanowano na
2022 r.
DGM – negatywnie – teren parku Nieczuja –
Ostrowskiego objęty jest projektem „Rewitalizacja
przestrzeni parkowych w Elblągu”
Pójdźmy i
pojedźmy dalej –
wytyczenie ścieżki
rowerowej i
modernizacja
chodnika przy Al.
Grunwaldzkiej
5

6

Odnowa
nawierzchni
chodnika w ciągu
Al. Grunwaldzkiej
od ul. Sadowej do
ul. Komeńskiego
wraz z budową
ścieżki rowerowej

Upięknijmy ulicę
Malborską –
zasadzenie
roślinności

Elbląg,
Al. Grunwaldzka,
działka 1,
obręb 24

Elbląg,
ul. Malborska
działka 93, 94/3,
66,
obręb 21

480 000

DZD – pozytywnie - budowa drogi dla rowerów oraz
chodnika na odcinku od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego.

5000

ZBK- pozytywnie – nasadzenie drzew przy
ograniczonej ilości miejsca spowoduje znaczne
utrudnienia związane z eksploatacją budynków
( czyszczenie rynien, usuwanie nieszczelności połaci)
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dz. 94/3.
Proponujemy posadzenie 4-5 szt. drzew niskopiennych
jak jarząb pospolity, wiśnia piłkowana na terenie
zielonym pomiędzy południową ścianą szczytową
budynku nr 67, a granicą działki;
2500zł. – koszt 5szt. drzew (dane z ZZM)+ ewentualna
mniejsza roślinność;
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DGM - pozytywnie -oszacowany przez ZZM koszt
zadania wyniesie ok 70 000zł. Jednakże przy
zagospodarowaniu terenu należy zachować normatywne
odległości od istniejącego uzbrojenia oraz zapewnić
dostęp do zbiornika ppoż. I studzienek rewizyjnych;

7

8

Modernizacja
terenu zielonego
przy Dąbrowskiego
(Budowa siłowni
plenerowej z
nasadzeniami oraz
pojemnikami na
odpady)

Wymiana
nawierzchni
chodnika na odc.
Ul. Dąbrowskiego
od ul. Rawskiej do
wysokości
przedszkola „Mały
Europejczyk

ZZM- pozytywnie
Elbląg, ul.
Dąbrowskiego 7/20,
7/19, 7/17

270 000

DZD – negatywnie w części działki 7/17 będącej w
zarządzie DZD- pas drogowy;
DI- pozytywnie - Dz. 7/19 właściciel EPWiK, dz. 7/17
pas drogowy. Działka 7/20 jest terenem mocno
uzbrojonym różnymi sieciami. Urządzenia można byłoby
montować tylko w takich miejscach gdzie nie ma sieci.
DI wycenia tylko siłownię z ogrodzeniem i matami
200 000zł.

Elbląg,
ul. Dąbrowskiego,
działka 5/2

DZD – pozytywnie – ul. Dąbrowskiego chodnik po
100 000

stronie północnej ulicy od skrzyżowania z ul. Rawskąpoczątek stanowią schody terenowe do wysokości zjazdu
na teren Przedszkola „Mały Europejczyk” działka nr 1/2
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ZZM

9

Budowa placu
zabaw z boiskiem
oraz siłownią
plenerową przy ul.
Panieńskiej

Elbląg,
plac między ul.
Rybna / Panieńska /
Dojazdowa
działka 12,
obręb 21

- negatywnie - koszty realizacji wszystkich
elementów zgłoszonych we wniosku, tj. placu zabaw,
boiska, siłowni plenerowej oraz monitoringu,
przekraczają kwotę 480 000 zł.;
-

DI- negatywnie – zbyt duży koszt inwestycji, nie
mieści się w ramach projektu zadania okręgowego
inwestycyjnego;
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