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Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby dotyczące 
Dzielnicy 
wpisujące się w zakres 
budżetu obywatelskiego 

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom dotyczącym rozwiązań 
związanych z uporządkowaniem komunikacji i bezpieczeństwem ruchu, a 
zwłaszcza kwestiami dotyczącymi parkowania na obszarze przyległym do 
pasa morskiego, jako że Babie Doły przyciągają w okresie wiosenno-letnim 
wielu odwiedzających plaże, którzy swoimi działaniami w tym zakresie 
wpływają silnie na komfort zycia mieszkańców dzielnicy. 
 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
Mieszkańcy wskazywali głównie na kwestie związane z poprawą 
bezpieczeństwa. 

 Jednym z tematów była potrzeba poprawy bezpieczeństwa przy przejściu 
dla pieszych prowadzącym do szkoły podstawowej. W sprawie 
szczegółowych rozwiązań tej kwestii mieszkańcy mieli różne pomysły - od 
poszerzenia chodników przez ustanowienie wysepek na drodze. 

 Dużą dyskusję wzbudziła kwestia przywrócenia znaku ograniczającego 
prędkość do 20km/h, który obejmowałby swoim zakresem 
obowiązywania cały obszar osiedla (znak „strefa zamieszkania”). W tej 
sprawie wskazano na potrzebę uzyskania wstępnej opinii z ZDiZ. 

 Szeroko dyskutowanym tematem był też problem z brakiem miejsc 
parkingowych oraz nielegalnego/niepoprawnego parkowania przez 
osoby odwiedzające plażę, co ma wpływ na komfort życia i możliwości 
parkowania własnych pojazdów przez mieszkańców domów 
przylegających do pasa morskiego. 

  
Obszar: REKREACJA 

 Zwrócono uwagę na brak przestrzeni do rekreacji dla dzieci w obszarze ul. 
Rybaków oraz zwłaszcza dla dzieci starszych w części tzw. „osiedla” (nie 
tylko o charakterze placu zabaw, ale w ogóle przestrzeni umożliwiającej 
przebywanie i rekreację na świeżym powietrzu). W rozmowie mieszkańcy 
sformułowali opinię, że dobrze byłoby znaleźć taką lokalizację pod 
inwestycje o takim charakterze, która byłaby dogodna do korzystania 
przez dzieci z obu części dzielnicy, ale szybko okazało się, że trudno jest 
wskazać takie miejsce, którego położenie satysfakcjonowałoby 
mieszkańców obu części dzielnicy. 
Jeśli chodzi o konkretne pomysły związane z realizacją tych potrzeb, 

pojawiły się: 

- budowa placu zabaw dedykowanego starszym dzieciom, 

- budowa siłowni zewnętrznej (dostosowanej także do korzystania przez 

dorosłych, w tym seniorów). Przy tej okazji pojawił się wątek 



 

 

ewentualnego zamontowania kamery monitorującej obszar przyszłej 

siłowni. 

 Pojawił się również postulat doinwestowania boisk: położenia sztucznej 
nawierzchni na jednym z boisk szkolnych i wymiany bramek piłkarskich. 

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
W tym obszarze nie pojawiły się konkretne pomysły na projekty, które 
mogłyby kwalifikować się do objęcia środkami w ramach BO. Rozmawiano 
natomiast na temat ogólnych trudności z prowadzeniem jakichkolwiek 
większych działań tego typu ze względu na własność większości terenów, 
na których takie inwestycje mogłyby mieć miejsce, a które na terenie Babich 
Dołów nalezą w znacznej części do wojska (m.in. Agencji Mienia 
Wojskowego). 
 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Działania zmierzające do uporządkowania klifu (pasa morskiego), gdzie 
m.in. występuje problem walających się śmieci, ale też 
niezabezpieczonych dołów wykopywanych przez dziki. Zwrócono jednak 
uwagę na trudności w tym względzie związane z własnością tego terenu. 

 Tablice informacyjne o osiedlu/dzielnicy, przydatne np., dla turystów 
odwiedzających okolicę przy okazji Openera -> np. tablica informacyjna z 
mapą osiedla 

Problemy/potrzeby dotyczące 
Dzielnicy 
NIE wpisujące się w zakres 
budżetu obywatelskiego 

 Wielokrotnie w trakcie dyskusji mieszkańców wybrzmiewał problem 
ograniczonych możliwości wymyślania i podejmowania nowych działań o 
charakterze inwestycyjnym ze względu na to, że znaczna część terenów 
funkcjonujących jako przestrzeń publiczna leży na terenach wojskowych. 
Jednocześnie wskazywano, że tereny te są często zaniedbane i szczególnie 
wymagają uporządkowania. Działania dotyczące ewentualnych negocjacji 
czy prób pozyskania takich terenów przez Miasto zostały wskazane jako 
leżące przede wszystkim w zakresie kompetencji i obowiązków władz 
miasta 

 Wśród konkretnych potrzeb, które zidentyfikowano jako niekwalifikujące 
się do objęcia działaniami w ramach BO jako dotyczące obszarów 
nienależących do miasta wskazano potrzebę remontu zaniedbanego 
chodnika prowadzącego do budynków przy ul. Ikara nr 2, 4, 6, 6a i 8, oraz 
prowadzących do nich schodów. 

 Wielokrotnie wskazywano także na potrzebę rozwiązania problemów z 
nieprawidłowym parkowaniem przy miejskiej plaży na terenie Babich 
Dołów – prawdopodobnie także poprzez bardziej konsekwentne działania 
służb miejskich dotyczące karania kierowców łamiących związane z tym 
przepisy. 

Uwagi dotyczące budżetu 
obywatelskiego  

 Propozycja wprowadzenia elementu procedury, który 
„dowartościowywałby” dzielnicę, której mieszkańcy wykazali się 
największa aktywnością w toku procesu, np. zwiększenie o 50% środków 
w ramach BO na daną dzielnicę (przyznawane po zakończeniu głosowania 
z „rezerwy” na BO i pozwalające na realizację większej liczby projektów) 

 Trudności z wyceną projektów i zmiany w wycenach na etapie weryfikacji 

 Niejasności dotyczące własności terenów 



 

 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 14 osób (w tym 3 Radnych Dzielnicy Babie Doły) 

Szacowany wiek 5 osób. pow. 60 r.ż.; 9 os. w wieku 35-60 lat 

płeć 8 mężczyzn, 6 kobiet 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w dyskusji 

Mniej więcej połowa (intensywnie) 

 


