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MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr  

Dzielnica Oksywie 

prowadzący Ewa Stokłuska, Maria Nowak 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom dotyczącym przestrzeni 
na zajęcia rekreacyjne: parkom, boiskom dla młodzieży, wybiegom dla 
psów. Tego typu miejsc, w których można spędzić czas wolny na świeżym 
powietrzu, bardzo brakuje. 
 
Obszar: REKREACJA 

 Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzeby związane z doinwestowaniem 
boisk i uzupełnieniem ich o potrzebne elementy: nową nawierzchnię, 
oświetlenie, ogrodzenie. Mieszkańcy obecni na spotkaniu wskazali trzy 
ważne z ich punktu widzenia lokalizacje: (1) boisko przy Porcie Wojennym 
– choć problemem jest to, że leży ono na terenie należącym do Wojska, (2) 
boisko przy u; Zielonej i Płk. Dąbka, (3) boisko przy Szkole Podstawowej, 

 Modernizacja i ustanowienie zadbanych terenów zielonych z potrzebną 
insfrastrukturą (ławki, plac zabaw, wybieg dla psów). Ta kwestia okazała 
się dla uczestników bardzo ważna – ta terenie dzielnicy brakuje 
przyjaznych różnym użytkowników terenów. Obecni na spotkaniu 
mieszkańcy prosili o przestrzeń, gdzie w ogrodzonej, bezpiecznej 
przestrzeni mogliby choć na godzinę dziennie przyjść z psami (a 
równocześnie mieć  miejsce dla dzieci). Innym zależało jedynie na 
zadbanym miejskim skwerze. Nie było zgody wśród uczestników co do 
lokalizacji tego typu miejsca. Padły dwie propozycje: (1) teren koło poczty, 
(2) działki: 293/294/313. 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Mieszkańcy wskazywali głównie na kwestie związane z poprawą 
bezpieczeństwa. Zgodnie według uczestników spotkania miejscem 
wymagającym zadbania jest skrzyżowanie przy zbiegu ulic Płk. Dąbka, 
Bosmańskiej i Dickmana (przy Liceum nr V). Brakuje tam przejścia dla 
pieszych i oznaczenia wyjazdu (a może nawet lustra) dla wyjeżdżających z 
drogi podporządkowanej samochodów. 

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 W tematach związanych z tym obszarem padały konkretne propozycje 
zmian: 

o Naprawa chodnika prowadzącego do klubu seniorów przy ul. 
Pułkownika Dąbka 189, 

o Stworzenie otwartego dla mieszkańców dojazdu do ul. Zielonej 13 
(jest to teren wspólnoty mieszkaniowej) + ewentualne stworzenie 
w okolicy nowych miejsc parkingowych, 



 

 

o Stworzenie oparć przy przystanku „Muchowskiego” – jest tam 
mało miejsca, więc nie ma przestrzeni na ławeczki, ale przydałby 
się jakiś system ułatwiający odpoczynek w oczekiwaniu na 
komunikację miejską, 

o Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Zielonej 15 i poprawa 
bezpieczeństwa (zmiana nawierzchni i zamontowanie progów 
spowalniających), 

o Stworzenie chodnika przy ulicy Arciszewskiej na wysokości 
Kościoła (jest tam skarpa, która może utrudnić zaplanowanie tej 
inwestycji), 

o Modernizacja schodów wiodących od ul. Jarowej do ul. Zielonej 
(jest to niepewna kwestia, do sprawdzenia własność gruntów). 

 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Nie zgłoszono na spotkaniu pomysłów z tego obszaru. 
Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się 
w zakres budżetu 
obywatelskiego 

Dużym, wychodzącym poza zakres budżetu obywatelskiego problemem 
jest sprawa nowych inwestycji na terenie Dzielnicy, a przez to wzrostu 
natężenia ruchu samochodowego (szczególnie w szczycie 
komunikacyjnym), za którym nie idą inwestycje w infrastrukturę drogową. 
To powoduje brak przepustowości ruchu 
 
Dużym problemem jest fakt, że większość (według uczestniczących w 
spotkaniu radnych dzielnicy – nawet 95%) terenów stanowiących 
przestrzeń publiczną, leży na terenach wojskowych. Wymagają one działań 
rewitalizacyjnych, które z kolei wymagają zgód Wojska lub negocjacji 
dotyczących zmiany właściciela gruntu. Jest to proces trudny i długotrwały, 
a przy tym odbija się na braku możliwości wprowadzenia potrzebnych 
mieszkańcom udogodnień, a nawet potrzeb wynikających z np. 
bezpieczeństwa. 
 
Wskazano też dwa konkretne projekty zmian nie mieszczące się w 
obecnych ramach budżetu obywatelskiego: 

 Renowacja drogi wewnętrznej przy ulicy Zielonej 28 (niejasna kwestia 
własności) 

 Stworzenie tablic historycznych prezentujących „Szlak Oksywski” (ich 
stworzenie nie mieści się w zakresie obszarów, w których można składać 
projekty) 

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Mieszkańcy dopytywali o procedurę składania wniosków na terenach 
własnościowych. Obecna na spotkaniu Koordynatorka budżetu 
obywatelskiego opowiedziała o procedurze i rozdała potrzebne wnioski  

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 16 osób (w tym 5 Radnych Dzielnicy Oksywie) 

Szacowany wiek 3 os. poniżej; 30 r.ż, 2 os. 30-50; 7 osób pow. 60 r.ż. 

płeć 10 mężczyzn, 6 kobiet 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

wszyscy 

 
 


