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1. TYTUŁ ZADANIA
Ratujmy ulicę Ojcowską w Gdańsku!

2. WNIOSKUJĄCY (Dane niezbędne w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku, jego procedowania i udzielenia
odpowiedzi. Potwierdź na końcu zgodę na przetwarzanie danych.)
[usunięto]

3. ZAKRES TEMATYCZNY (Proszę zaznaczyć właściwy.)
£ tereny rekreacyjne i ich
infrastruktura

£ wiaty i otoczenie przystanków

£ zmiany w organizacji ruchu

£ bezpieczeństwo

£ naprawy infrastruktury i
podniesienie stanu estetycznego

£ remont obiektu użyteczności
publicznej będącego własnością
miasta Gdańska

£ sporządzenie dokumentacji
technicznej we wskazanych
obszarach
4. OPIS ZGŁASZANEGO ZADANIA (Co ma zostać wykonane, jakie działania powinny być podjęte? Maks. 1000
znaków.)
Zadanie: Ratujmy Ulicę Ojcowską!
W ramach zadania wykonać należy kompletną dokumentację dotyczącą działań mających na celu
uratowanie oryginalnego charakteru ulicy Ojcowskiej w Gdańsku. W szczególności dokumentacja powinna
obejmować następujące zagadnienia:
- Uwspółcześnienie infrastruktury i rozwiązanie problemu zalewania ulicy Ojcowskiej oraz sąsiednich ulic
podczas deszczu oraz roztopów. Na dzień dzisiejszy, ulica Ojcowska nie dysponuje kanalizacją deszczową.
- Odtworzenie unikatowego założenia urbanistycznego ulicy: doprowadzenie terenu miejskiego do stanu
pozwalającego na odzyskanie charakteru, który istniał przed wojną i z którego ulica była słynna jako
przykład specyficznej architektury miejskiej.

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

5.

LOKALIZACJA (dokładny adres, opis lokalizacji lub obszaru. Możesz załączyć mapkę lub zdjęcia. Wpisz
informację o ewentualnych załącznikach. Upewnij się, że teren lub obiekt jest własnością miasta.)

Ulica Ojcowska położona jest blisko centrum, na skraju Siedlec i Suchanina, wzdłuż grzbietu dzielącego dwie
doliny: ul. Skarpowej i ul. Wyczółkowskiego.
Projekt dotyczy całej ulicy.
Mapka poglądowa:

6. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADANIA (opis problemu, cel realizacji zadania, w jaki sposób
realizacja wpłynie na mieszkańców, jakie spodziewane są korzyści. Maks. 1000 znaków)
Położona w centrum Gdańska ulica Ojcowska, zbudowana na początku XX wieku, od samego początku swojego
istnienia traktowana jest jako unikatowy w skali Europy przykład nowatorskiej architektury miejskiej.
Dzisiaj również zadziwia odwiedzających swoim widokiem, jest atrakcją zarówno dla miłośników Gdańska jak i
trafiających tu turystów. Specyficzna zabudowa ulicy powoduje, że mieszkańcy ulicy tworzą zwartą i zintegrowaną
społeczność.
Z biegiem lat ulica traci swój unikatowy charakter, również z powodu wyłączenia jej spod ochrony
konserwatorskiej. Brak kanalizacji deszczowej, stara, nierówna nawierzchnia brukowa, połamane płyty
chodnikowe oraz PRL-owskie, betonowe latarnie powodują, że aktualny stan ulicy jest źródłem wstydu.
Niniejszy projekt jest jedyną szansą na uratowanie ulicy Ojcowskiej: jej unikatowego charakteru i niepowtarzalnej
atmosfery.

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

7. BENEFICJENCI (grupy mieszkańców, grupy społeczne, które skorzystają najbardziej. Maks. 1000 znaków)
Beneficjenci projektu:
- mieszkańcy ul. Ojcowskiej,
- mieszkańcy ulic sąsiednich (wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Ojcowskiej poprawi stan sąsiednich ulic i
położonych przy nich nieruchomości podczas roztopów i deszczów),
- turyści odwiedzający Gdańsk (ulica Ojcowska to atrakcja turystyczną Gdańska opisana w przewodnikach jako
doskonały przykład przedwojennej architektury miejskiej)
- miłośnicy Gdańska (dziś widzący w ul Ojcowskiej zaniedbaną, acz piękną ulicę wartą odwiedzania i podziwiania)

,,Wszystkie	
  110	
  domków	
  przetrwało	
  jednak	
  do	
  naszych	
  czasów,	
  by	
  przypominać	
  o	
  czasach,	
  kiedy	
  je	
  budowano,	
  o	
  
uroczym,	
  acz	
  dalekim	
  Ojcowie,	
  a	
  przy	
  okazji	
  o	
  swobodnym	
  duchu,	
  reformatorze	
  Adolfie	
  Damaschke.”	
  
http://ibedeker.pl)

8. SZACOWANY PRZEZ CIEBIE KOSZT ZADANIA I JEGO SKŁADNIKI (Skorzystaj z ‘Cennika miejskiego, ile kosztuje
miasto?” www.gdansk.pl/cennik Maks. 1000 znaków. Wiem, że zgodnie z regulaminem koszt

zadania nie może przekraczać kwoty brutto 500 tys. PLN)
Koszt zadania polegającego na realizacji kompletnego projektu to 120 000 zł netto.
Obejmuje on następujące działania:
• Podkład geodezyjny – projekt
• Wiercenia geologiczne
• Projekt drogowy
• Organizacja ruchu
• Wodociąg (bez [przyłączy)
• Kanalizacja sanitarna z przyłączami
• Kanalizacja deszczowa z przyłączami
• Telekomunikacja
• Oświetlenie
• Gaz (bez przyłączy)
• Projekt zagospodarowania przestrzennego
9. Streszczenie projektu. Maks. 100 słów.
Ulica Ojcowska zbudowana w centrum Gdańska na początku XX wieku w formie podwójnej litery „S” zachowuje
kształt wzgórza, do którego architekt, Franz Tominski, dopasował dwie pierzeje domów. Od samego początku, ulica
jest unikatowym przykładem miejskiej architektury i jedną z atrakcji turystycznych Gdańska. Niestety,
katastrofalny stan infrastruktury miejskiej oraz brak kanalizacji deszczowej doprowadzają ulicę do wstydliwego
stanu ruiny.
Konieczne jest wykonanie gruntownej rewitalizacji obszaru miejskiego: zaprojektowanie kanalizacji deszczowej,
wymiana wielkich betonowych latarni i remont nawierzchni ulicy i chodnika. Niniejszy projekt ma na celu
realizację dokumentacji projektowej tych działań i jest pierwszym krokiem do ratowania ulicy Ojcowskiej.
Informacje: www.ojcowska.net.

10. WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH WNIOSEK
[usunięto]

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

