ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.

1.

Zadanie

Duża efektywna
deskorolka

Lokalizacja

Park im.
Generała
Bolesława
NieczujaOstrowskiego

-

Park przy PARKingu – ul.
Lotnicza

3.

Modernizacja ciągów
pieszych w obrębie ulicy
Łęczyckiej Warmińskiej i
Braniewskiej

ul. Łęczycka,
Warmińska i
Braniewska

250.000 zł

4.

Budowa miejsc
postojowych przy SP 16
na Sadowej

Teren Sp 16

-

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

ul.
Dąbrowskiego,
ul. Rawska,

Budowa ścieżki
rowerowej i odnowa
nawierzchni chodnika w
ciągu Al. Grunwaldzkiej

Al.
Grunwaldzka
od ul. Sadowej
do wjazdu na

7.

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

DGM – negatywnie.

2.

5.

ul. Lotnicza,

Szacunkowy
koszt

-

-

-

W parku znajduje się duża ilość urządzeń rekreacyjnosportowych w tym skatepark.
ZBK- negatywnie
Tworzenie nowego parku jest niezasadne, ponieważ w
odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się już park, który
w 2018 r. przeszedł gruntowną modernizację w zakresie
remontu alejek, nowych ławek, śmietników, instalacji budek
lęgowych dla ptaków. Teren jest również częściowo
oświetlony oraz zostały dokonane nowe nasadzenia.

DZD, DGNIG – pozytywnie

DGNIG – negatywnie z uwagi na brak możliwości
uzyskania zgody właścicieli działki nr 903 ( teren wspólnoty)
przez którą konieczny byłby wjazd na ewentualny nowo
powstały parking.

DZD – negatywnie
Istnieje potrzeba przebudowy infrastruktury podziemnej i
odwodnienia co w sumie znacznie przekracza środki
dostępne w ramach BO w okręgu.

DZD –negatywnie
Szacowany koszt przekracza środki dostępne w ramach BO w
okręgu. Dodatkowo zadanie w większej skali ujęte w
projekcie unijnym.
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Lp.

Zadanie

Lokalizacja

od ul. Sadowej do wjazdu
na parking Hali
Sportowo- Widowiskowej

parking Hali
SportowoWidowiskowej

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

ZBK- negatywnie
8.

Rewitalizacja drogi
dojazdowej

ul. Zagonowa
91/51

-

Koszt tego zadania przekracza środki dostępne do
wykorzystania w ramach BO w okręgu.

DIN,ZBK- negatywnie
9.

Zielone i bezpieczne
Zatorze – zieleń i
monitoring wzdłuż
Kumieli

10.

Miejsce spotkań dzieci i
młodzieży ul. Akacjowa,
Dębowa – plac zabaw

11.

Wykonanie zatoki
autobusowej z
przystankiem przy ul.
Łęczyckiej usytuowany
obok nowego osiedla
mieszkaniowego w
stronę Bema

Elbląg, rzeka
Kumiela

Osiedle
Dębowa

ul. Łęczycka

-

-

400.000 zł

Szacowany koszt znacznie przekracza środki dostępne w
ramach BO w okręgu.

DGM - negatywnie
Brak możliwości lokalizacyjnych dla zadania. Działka nr 216/2
jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na parking. Na
działce 215/2 zlokalizowany jest naturalny zbiornik wodny
otoczony zielenią, który zajmuje około 67% ogólnej
powierzchni działki. Utworzenie na pozostałej części działki
placu zabaw budzi wątpliwości pod względem
bezpieczeństwa.

DUA, DZD - pozytywnie
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Lp.

Zadanie

12.

Pójdźmy i pojedźmy dalej
– asfaltowa ścieżka
rowerowa i renowacja
chodnika wzdłuż Al.
Grunwaldzkiej

13.

Sprawniejsze poruszanie
się po Elblągu – montaż
automatycznej detekcji
pojazdów i pieszych na
skrzyżowaniach Al.
Grunwaldzkiej

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

DZD – negatywnie
Al.
Grunwaldzka

-

Szacowany koszt znacznie przekracza środki dostępne w
ramach BO w okręgu. Dodatkowo zadanie w większej skali
ujęte w projekcie unijnym.

DZD- negatywnie

Al.
Grunwaldzka

-

Na skrzyżowaniach: Al. Grunwaldzka - ul. Lotnicza, Al.
Grunwaldzka - ul. Mickiewicza, Al. Grunwaldzka - ul.
Żeromskiego, jest detekcja dla pojazdów od centrum do
wyjazdu z miasta. Dla pieszych nie buduje się detekcji.
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