
Zielone miasto Gdańsk
170 hektarów 
nowej zieleni miejskiej dla gdańszczan
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Lepsze zarządzanie, 

lepsze finansowanie
✓ Wydzielimy zarządzanie zielenią z Zarządu Dróg i Zieleni 

i przekażemy te zadania do wyodrębnionego Zarządu 

Zieleni. Zieleń w pasach publicznych będzie 

współzarządzana z Zarządem Dróg i nowo powstałym 

Zarządem Zieleni.

✓ Zwiększymy nakłady finansowe na zieleń w mieście – 

obecnie jest to 26zł na mieszkańca. W pierwszym roku 

kadencji będzie to 40 zł, a w kolejnych latach 

sukcesywnie będziemy zmniejszać dysproporcje 

pomiędzy innymi miastami 

✓ W porozumieniu ze specjalistami stworzymy 

i wprowadzimy standardy jakości utrzymania zieleni w 

Gdańsku. 

✓ Utworzymy dodatkowy budżet obywatelski 

przeznaczony wyłącznie na inwestycje związane 

z zielenią w dzielnicach. Zielone budżety obywa-

telskie sprawdzają się w innych polskich miastach, 

m.in. w Lublinie, Krakowie i we Wrocławiu. 
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Inwestycje 

w gdańską zieleń✓ Utworzymy nowe parki, a część istniejących rozbudujemy.

✓ Zadbamy o zróżnicowaną ofertę dla mieszkańców 

z wykorzystaniem polan, terenów zalesionych i stoków. 

✓ Wyrównamy dysproporcje pomiędzy zielenią urządzoną 

na górnym i dolnym tarasie miasta. 

✓ Zadbamy o przestrzenie rekreacyjne 

dla osób w każdym wieku.

✓ Zwiększymy bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe Gdańska.
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Nowe parki 

dla gdańszczan➢ Park Południowy na Ujeścisku – ok. 88ha

➢ Park Biskupia Górka – ok. 14 ha

➢ Park Migowo (ul. Stolema) – ok. 10ha

➢ Park Siedlce (rejon ulic Zakopiańskiej, Zagórnej 

i Zakosy) – ok. 6,5ha

➢ Park Suchanino (rejon ulic Schuberta, Nowolipie, 

Tylewskiego i Kurpińskiego) – ok. 8ha
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Nowe parki 

dla gdańszczan➢ Park przy ul. Cedrowej – ok. 2ha

➢ Szaniec Zachodni w Nowym Porcie – ok. 3,5ha

➢ Park Migowo 2 (pomiędzy ulicami Wołkowyską 

i Dolne Migowo) – ok. 13,5ha

➢ Park Jar Sikorskiego – ok. 5,5ha

➢ Park Okaz – ok. 1,5ha
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Rozbudowa 

istniejących parków➢ Park Reagana – powiększenie w stronę wschodnią 

w kierunku Brzeźna o ok. 14 ha

➢ Park na Zboczu – rozbudowa według projektu 

mieszkańców Wzgórza Mickiewicza z 2013 roku.

➢ Park Oruński – powiększenie o około 15 ha 

w kierunku zachodnim.
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Parki kieszonkowe
➢ Zadbamy o budowę małych parków i zielonych 

skwerów w dzielnicach. Mieszkańcy będą mogli 

zgłaszać tego typu projekty w zielonym budżecie 

obywatelskim.

 

➢ Pilotażowo powstaną pierwsze trzy parki kieszonkowe 

– w Nowym Porcie w rejonie ulicy Wyzwolenia 1, na 

Przeróbce w rejonie ulic Pastoriusza-Siennej oraz na 

Przymorzu Małym w rejonie ulic Bora-Komorowskiego - 

Beniowskiego

Jardín Edith Sánchez Ramírez
Mexico City

Park przy ul. Prusa/Fałata - Kraków

Cloud Gardens, Toronto



1. Park Południowy Ujeścisko
2. Powiększenie Parku Oruńskiego
3. Park Jar Sikorskiego
4. Park przy ul. Cedrowej
5. Park na Zboczu - rozbudowa
6. Park Piecki-Migowo
7. Park Piecki-Migowo 2
8. Park Suchanino

9. Park Siedlce
10. Park Biskupia Górka
11. Park Kieszonkowy na Przeróbce
12. Park Okaz
13. Park Kieszonkowy na Przymorzu Małym
14. Powiększenie Parku Reagana
15. Park Kieszonkowy przy Wyzwolenia
16. Szaniec Zachodni w Nowym Porcie

Zielony Gdańsk
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Dziękujemy za uwagę

Więcej szczegółów na kacperplazynski.pl

http://kacperplazynski.pl

