
  

                              80-680  Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, ul. Turystyczna 3 

                             Mail:wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdańsk.pl 

 

                                       Uchwała Nr XXX/44/2022  

                               Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska  

w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2019 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 25 
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw przywrócenia ruchu 
pieszego na „kamiennej grobli” w Górkach Wschodnich. 

 

                                                                                                                                                                 
Na podstawie §16 ust.1 Statutu  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik nr 1 
do Uchwały nr LII/1184/2014 Rady Miasta Gdańska  z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 
roku, poz. 2017 z pózn. zm.)  

  

                                       uchwala się co następuje: 

           

                                                  § 1.  

W Uchwale nr II/8/2019 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 25 kwietnia 2019 
r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw przywrócenia ruchu pieszego na 
„kamiennej grobli” w Górkach Wschodnich zmienionej Uchwałą Nr XXVII/41/2021 Rady 
Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 7 grudnia 2021 roku  

1. w  § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1/ ust. 1 nadaje się nową treść w brzmieniu: „ Powołuje się 3 osobową Komisję 
doraźną do spraw zagospodarowania przestrzeni publicznej i zrównoważonego 
rozwoju walorów turystycznych Górek Wschodnich w składzie: Korzeniowski 
Przemysław, Kocoń Eugeniusz i Smilgin Radosław” 

2/ ust. 2 nadaje się nową treść w brzmieniu: „Zadaniem komisji jest opracowanie 
strategii i podjęcie działań zmierzających do kompleksowego i zrównoważonego 
zagospodarowania i wykorzystania walorów kulturowych i  przyrodniczych Górek 
Wschodnich, w tym kontynuacji prac zmierzających do przywrócenia ruchu pieszego 
na „kamiennej grobli” w Górkach Wschodnich.  

3/ dodaje się ust. 3 o treści: Komisja doraźna może zapraszać do udziału w pracach i 
posiedzeniach Komisji osoby spoza Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska wyłącznie 
celem uzyskania niezbędnych opinii merytorycznych i prawnych       

2. w  § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1/  dotychczasowej treści § 2 nadaje się numerację – ust. 1. 



2/  dodaje się ust. 2 o treści: „Rozszerza się zakres działania komisji doraźnej o zadania 
związane z opracowaniem strategii zagospodarowania przestrzennego i rozwoju dla 
całego osiedla Górki Wschodnie”  

3. dodaje się ust. 3 o treści: „Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska nadaje Komisji 
doraźnej uprawnienia do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji zadań 
określonych w ust. 2, w tym do odbywania spotkań oraz prowadzenia negocjacji i 
rozmów z przedstawicielami wszystkich podmiotów, których zakres uprawnień 
statutowych wiąże się z działaniami gospodarczymi i administrowaniem na terenie 
Górek Wschodnich. Dotyczy to jednostek administracji państwowej, Urzędu Morskiego 
w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskich Wód, Nadleśnictwa 
Gdańsk oraz osób fizycznych”. 

4. dodaje się ust. 4 o treści: „ Ustalenia Komisji doraźnej, dla ich ważności,  podlegają 
zatwierdzeniu przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w trybie wymogów 
wynikających z zapisów Statutu i Regulaminu Rady Dzielnicy.  

                                                       § 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 

                                                       § 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXX/44/2021 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w 
sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2019 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 25 
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej  do spraw przywrócenia ruchu 
pieszego na „kamiennej grobli” w Górkach Wschodnich. 

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska uwzględniła wniosek radnego Radosława 
Smilgina o kontynuację prac Komisji doraźnej ds. przywrócenia ruchu turystycznego 
na kamiennej grobli w Górkach Wschodnich i, w tym celu, uzupełnienie jej składu 
osobowego oraz rozszerzenie zakresu  uprawnień i zmiany nazwy. 

Wnioskodawca złożył wniosek o następującej treści:  

„W związku z wąskim zakresem działań grupy roboczej oraz ograniczonymi 
możliwościami działania prosimy o rozszerzenie zakresu działania na całe Górki 
Wschodnie, a co za tym idzie również na zmianę nazwy grupy roboczej na grupę ds. 
Górek Wschodnich. 

Uzasadnienie:   Działań mających na celu otwarcie grobli nie da się prowadzić bez 
uwzględnienia jej aktualnych zarządców czyli GUM, otoczenia i zarządców 
przyległych terenów w tym RDOŚ, Lasów Państwowych, Polskich Wód, Skarbu 
państwa, Mieszkańców Górek, Miasta Gdańska i innych. Trzeba uwzględnić interesy 
poszczególnych interesariuszy oraz zrozumieć dlaczego grobla została zamknięta i 
jakie są korzyć z jej ponownego otwarcia. Dlatego robocza grupa planuje rozszerzyć 
swoją działalność na cały teren Górek Wschodnich tak by opracować  bardziej 
strategiczne podejście zmierzające docelowo do udostępnienia grobli dla 
spacerowiczów.  

Naszym celem będzie opracowania strategii, którą przedłożymy Radzie oraz 
wszystkim interesariuszom w celu rozpoczęcia konsultacji. Liczymy, że to 
opracowanie będzie następnie podstawą do działań, które jako grupa chcemy 
prowadzić w zakresie naszych możliwości i kompetencji oraz monitorowania działań 
innych interesariuszy.  
Grupa powinna stać się ciałem do prowadzenia rozmów i koordynowania działań z 
interesariuszami oraz prezentować perspektywę Mieszkańców Wyspy innym 
podmiotom”                                                                                                                                                                                          

             Wykonując postanowienia Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w 
przedmiocie w/w zagadnienia przedstawiam projekt uchwały w tej sprawie z 
wnioskiem o jej uchwalenie. 

 

Wnioskodawca:                                

 

 

 

 

                                   

 

                                                      

 

 



 

 

 

                                                                                

 


