PROTOKÓŁ

7/2021

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 17:00
w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie wniosków:


koncepcje ul. Cicha - chodnik, parking



zachowanie wjazdu na ulicy Spokojnej



koncepcje ul. Reymonta, ul. Orzeszkowa, ul. Miłosza i ul. Różana.

3. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Leszek Parzymies otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji,
a także pracownika Referatu Techniczno - Inwestycyjnego Panią Joannę Falasę.
Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Do Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa wpłynęły wnioski w sprawie opinii koncepcji
ulicy Cichej oraz zachowania wjazdu na ulicy Spokojnej w Pruszczu Gdańskim.
Członkowie Komisji dokładnie zapoznali się z przedstawionymi wariantami projektów obu ulic.
Projekty były w posiadaniu każdego radnego.
Pracownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego omówił propozycje koncepcji dla ulicy Cichej
oraz projekt zachowania zjazdu/wjazdu na ulicy Spokojnej.
Komisja, po obszernej dyskusji, wniosła, co następuje:
Ad. Koncepcje ulica Cicha
Członkowie

Komisji

pozytywnie

zaopiniowali

wariant

I

koncepcji

wraz ze zjazdem na parking przy ul. Obrońców Pokoju z uwzględnieniem uwag:


chodnik odcięty w kierunku kwiaciarni



wersja z wyniesieniami

Wniosek Komisji Nr 23/2021 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

chodnika

Ad. Zachowanie wjazdu na ulicy Spokojnej
Członkowie Komisji wyrazili pozytywne stanowisko dotyczące doprojektowania
zjazdu/wjazdu na ulicy Spokojnej, z zastrzeżeniem konieczności wprowadzenia ruchu o jednym
kierunku. Wniosek Komisji Nr 24/2021 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. Koncepcje projektowanej ulicy Reymonta.
Wykonawca proponuje szerokość jezdni 5 m w celu ograniczenia wycinki drzew i krzewów.
Komisja przekazała uwagi dotyczące projektowanej ulicy Reymonta, drogą elektroniczną,
bezpośrednio do Referatu Techniczno - Inwestycyjnego. Szczegóły zawiera Załącznik Nr 4
do niniejszego protokołu.
Ad. Koncepcje ulica E. Orzeszkowej
WARIANT 1
 Zgodnie z mpzp - jezdnia szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami


Przy posesji nr 63 nienormatywny chodnik - konieczność przebudowy ogrodzenia



Wyniesione skrzyżowanie ul. Orzeszkowej z Sienkiewicza

WARIANT 2


NIE

zgodnie

chodnikami

z

mpzp

-

jezdnia

szerokości

5

m

realizacja możliwa tylko w systemie ZRID

wraz

z

obustronnymi

konieczność podcięcia

przejęcia działki – aneks do umowy ( podziały, opinie do wniosku zrid)


Przy posesji nr 63 nienormatywny chodnik - nie trzeba ruszać odrodzenia, bo jak
węższa jezdnia to chodnik się zmieści.



Wyniesione skrzyżowanie ul. Orzeszkowej z Sienkiewicza
Ad. koncepcja ul. Różana



Szerokość jezdni 5 m, chodnik jednostronny, nasadzenia drzew od strony rowu.
Ad. koncepcje ulica Miłosza, ul. Malinowskiego, ul. Komara



Wariant 1 - chodnik jednostronny, zieleń



Wariant 2 - chodnik dwustronny

Komisja Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa, po obszernej dyskusji, wniosła, co następuje:
Dot. ul. Orzeszkowej - 5 m jezdnia, 1,5 m chodniki po obu stronach, reszta miejsca na zieleń,
parkowanie jednostronne na ulicy, zlikwidować linię napowietrzną nad skrzyżowaniem
z Sienkiewicza (jeżeli będzie taka możliwość - do sprawdzenia stan faktyczny)
Dot. ul. Różanej - rozważyć nasadzenia, czy są zgodne ze Studium (do sprawdzenia), czy
oświetlenie może być od strony chodnika (do sprawdzenia pod kątem parametrów oświetlenia
i uzbrojenia terenu ) - planowane jest od strony rowu.

Dot. ul. Miłosza, Malinowskiego, Komara - Komisja opowiedziała się za wariantem z jednym
chodnikiem i zielenią, należy sprawdzić połączenie chodników Malinowskiego - Sidły, tak aby
była kontynuacja, po tej samej stronie, jeżeli mieszkańcy wybiorą wariant jednostronny chodnik.
Ogólny wniosek dot. wszystkich

koncepcji

ulic - aby

zawiadomić mieszkańców

(informacja ogólna do skrzynek) o konsultacjach społecznych na stronie www Urzędu Miasta
i profilu FB.
Wszystkie uwagi Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odnoszące się do koncepcji
ww. ulic zostały bezpośrednio przekazane do pracownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
w trakcie obrad Komisji.
Koncepcje ulic: Orzeszkowa, Różana, Miłosza, Malinowskiego, Komara stanowi Załącznik Nr 5
do niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Sprawy bieżące.
Komisja Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa zapoznała się i przeanalizowała następujące
pisma:


Nr GK.7223.25.2021/1 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia na ulicy
Kazimierza Pułaskiego w Pruszczu Gdańskim zakazu zatrzymywania się obowiązującego
po prawej stronie drogi w poniedziałki i środy od 8 do 11 (wysłane e-mailem w dniu 15
czerwca 2021 r.)



Nr GK.7223.26.2021/2 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustawienie przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Azaliowej 4 i ulicy Lawendowej
2 w Pruszczu Gdańskim luster drogowych przy wyjeździe z hali garażowych (wysłane
e-mailem w dniu 16 czerwca 20201 r.)



Nr GK.7223.27.2021/2 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia na ulicy
Kazimierza Wielkiego w Pruszczu Gdańskim strefy zamieszkania w związku
z blokowaniem wjazdów na posesję (wysłane e-mailem w dniu 24 czerwca 2021 r.)

Powyższe pisma były w posiadaniu każdego radnego i stanowią kolejno Załącznik Nr 6, 7 i 8 do
niniejszego protokołu.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za przybycie i zamknął posiedzenie.
Protokół sporządziła:
Alicja Dąbrowska
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA
i PRZESTRZEGANIA PRAWA

Leszek Parzymies

