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Wnioskodawca Zakres Uwagi 
Borkowo   

 Projekt i przebudowa ulic Miętowej i Jaśminowej Wnioski obszernie uzasadnione 

 Odrolnienie działki na której znajduje się ulica Łąkowa oraz położenie płyt betonowych  

 Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Klasycznej  

 Budowa Domu Sąsiedzkiej Energii i terenu rekreacyjnego na działce przy ul. Kasztanowej  

 Budowa nawierzchni oraz oświetlenia ulicach Topolowej i Naszej  

 Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Akacjowej w Borkowie  

Borzęcin   

 
 

Budowa lub modernizacja oświetlenia w ciągu ulicy Słowiczej od posesji pp. M……do placu 
gminnego włącznie 

Jest uzasadnienie 

Bystra wieś   

 Kontynuacja drogi gminnej Bystra – Bystra. Płyty yomb z demontażu  proszę przeznaczyć na 
poprawę dojazdów do pól, a pozostałe płyty przeznaczyć na utwardzenie drogi gminnej od ul. 
Jesionowej nr 2 do ul. Jesionowej nr  5 

 

 Realizacja oświetlenia we wsi Bystra do wsi Wiślina, zgodnie z projektem  z 2020 r. Jest uzasadnienie 

 Projekt oraz realizacja oświetlenia drogi po dawnej kolejce (ul. Jesionowa od wlotu z ul. Słonecznej 
do drogi gminnej Bystra-Bystra) 

Jest uzasadnienie 

 Remont molo Jest uzasadnienie 

Cieplewo   

 Projekt i budowa ul. Klonowej  

 Dokończenie budowy oświetlenia ul. Przemysłowej, Plenerowej i Długiej  

 Budowa kanalizacji na ul. Księżycowej  

 Budowa drogi dojazdowej do świetlicy, modernizacja boiska i placu zabaw  

 Budowa przepompowni ul. Lawendowa  

Juszkowo   

 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wichrowe Wzgórze w Juszkowie Deklaracja mieszkańców, że PT 
wykonają na własny koszt 

 Budowa ulicy Chabrowej w Juszkowie Wniosek podpisało 116 
mieszkańców ulicy  Chabrowej i 
Storczykowej 

Krępiec   

 Remont drogi przy Czarnej Łasze  

 Dotacja na odmulenie rowów melioracyjnych  

 Okoszenie min. 1 raz w roku rowów przy drogach gminnych – do lustra wody  

 Budowa zastawki na rowie R-C-3 przy drodze gminnej. Koszt 30.000 zł  

 Wycinka 10 topoli  

 Znaki:  zakaz ruchu  i tylko dla mieszkańców na drodze gminnej wzdłuż rzeki Motława  

Lędowo   
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 Wymiana płyt na drogach gminnych  

 Wymiana płyt na dojazdach do pól  

 Wykonanie ostatniego etapu oświetlenia ulicy Jesionowej  

 Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Nad Motławą (od nr 26 do ulicy Jesionowej)  

 Przycięcie/wycięcie krzaków na drogach gminnych  

 Dokumentacja projektowa oświetlenie ulicy Dębowej  

Mokry Dwór   

 Pozyskanie działki przy świetlicy wiejskiej  

 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej od posesji 5A do posesji 4A.   

 Przycięcie gałęzi wzdłuż dróg gminnych na terenie Mokrego Dworu  

Wiślina  Protokół zebrania wiejskiego 

 Montaż bariery zabezpieczającej ścieżce pieszo-rowerowej  na działce nr 124/3 – szlak menonitów  

 Pielęgnacja drzewostanu na placu zabaw  

 Konserwacja zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu w Wiślinie  

Roszkowo   

 Projekt i budowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej wraz z oświetleniem FS2022 – 5.000zł 

 Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej do końca wsi  

 Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

 Zmiana planu zagospodarowania dla działki nr 25/1 i przejęcie jej od KOWR pod budowę boiska 
rekreacyjnego 

 

Rotmanka    

 Budowa fragmentu ulicy - łącznika od Ronda Rotmanka do ul. Jarzębinowej  

Oflagowanie ul. Raciborskiego podczas świat patriotycznych – brak uchwytów na flagi  

Uporządkowanie zieleni oraz uruchomienie istniejącego oświetlenia przy ul. Raciborskiego – od ul. 
Piłsudskiego do Ronda Rotmanka (ciemny chodnik) – wymagane przerzedzenie drzew i krzewów 

 

Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Raciborskiego dodatkowymi lampami ulicznymi  

 Budowa przystanku autobusowego na wysokości ul. Tulipanowej/Leśna  

 Lustro dla kierowców na narożniku ul. Borówkowej i Piłsudskiego w kierunku do ul. Raciborskiego 
(widoczność ograniczona z uwagi na roślinność) 

 

 Budowa progu zwalniającego na ul. Sosnowa 42 i 44, koło przejścia dla pieszych  

 Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa  

 Wykonanie drugiego etapu budowy oświetlenia ulicy Jagodowej oraz ul. Jarzębinowej do ronda 
Rotmanka 

 

 Monitoring w newralgicznych miejscach  

 Uzupełnienie brakujących chodników na terenie osiedla  

 Wymiana ogrodzenie i odnowienie placu zabaw oraz rewitalizacja skateparku ul. Sportowa  

 Budowa ścieżki pieszorowerowej wraz z oświetleniem od ul. Jagodowej drogi prowadzącej do 
Juszkowa 
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 Połączenie ścieżki rowerowej Straszyn-Pruszcz Gdański przez Rotmankę ul. Raciborskiego  

 Budowa drogi od rondo Rotmanka przez ul. Zaczarowana do ul. Starogardzkiej  

 Oświetlenie ul. Zaczarowanej  

 Projekt i budowa świetlicy wiejskiej  

 Rewitalizacja ścieżek edukacyjnych w pobliskim lesie od strony ul. Sosnowej i ul. Leśnej  

Straszyn   

 Projekt przebudowy ul. Tęczowej, Słonecznej i części Ogrodowej  

 Budowa ulicy Jana Pawła II  

 Budowa oświetlenia na osiedlach Nad Strugą (ul. Szafranowa, Morelowa, Daglezjowa)  

 Budowa oświetlenia na Osiedlu Zorza  

 Budowa oświetlenia na ulicy Konwaliowej  

 Projekt budowy ulicy Leśnej  

 Budowa Parku 700-lecia  

 Doświetlenie ulicy Kwiatowej (wraz z przejściem dla pieszych przy skateparku  i  Monie  

 Basen – projekt techniczny  

 Projekt oświetlenia ulicy Tuwima  

 Projekt budowy fragmentu ulicy Konwaliowej (łączącej Lawendową z Lawendową9?0  

 Projekt techniczny budowy ulicy Poziomkowej  

 III etap budowy dróg – ul. Neptuna i Merkurego na osiedlu Modre  

 Odwodnienie ulicy Poprzecznej i Młyńskiej  

Radunica   

 Przycięcie drzew w skrajni chodnika przy ul. Podmiejskiej  

 Utworzenie dodatkowego przystanku autobusowego w Radunicy, bliżej torów na wysokości ulicy 
Brzozowej i uruchomienie kursów umożliwiających dzieciom dotarcie i powrót ze szkoły 

 

 Remont początku ulicy Brzozowej (uzupełnienie wyrwy pomiędzy płytami drogowymi a kostką 
brukową) 

 

 Wybudowanie progów zwalniających na ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Obrońców 
Westerplatte, a Rokitnicą 

 

 Stopniowa wymiana oświetlenia ulicy Podmiejskiej w kierunku Rokitnicy  

 Barierki oddzielające trasę pieszorowerową od skrzyżowania ulic Podmiejskiej i Obrońców 
Westerplatte 

 

Żuławka   

 Remont drogi, wymiana nawierzchni układu drogowego ulicy Leśnej w wybranych miejscach: 
Mianowicie na wysokości posesji nr 2E, w stronę Żuławy oraz w głąb lasu w stronę wylotówki na 
Lisewiec 

Jest uzasadnienie 

Montaż progów zwalniających na ulicy Leśnej pomiędzy posesją 2 i 2E , także za ostrym zakrętem 
w kierunku Leśnej 4 oraz przy posesjach przy ul. Leśnej 10A i  ul. Myśliwskiej na wysokości posesji 
przy ulicy Leśnej 2D 

Jest uzasadnienie 
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Utwardzenie odcinka ulicy Leśnej od wysokości posesji nr 11) do tablicy graniczącej z sąsiednią 
wioską Lisewiec 

Jest uzasadnienie 

 Słup „Przystanek na żądanie” w kierunku trasy Żuławka-Pruszcz Gdański na wysokości posesji 
przy ulicy Leśnej 6. I wprowadzenie przystanku na mapę przewoźnika 

Jest uzasadnienie 

 Wiata przystankowa i peron pod przystanek w kierunku trasy Żuławka-Pruszcz Gdański na przeciw 
posesji przy ulicy Leśnej 2. 

Jest uzasadnienie 

Przejazdowo   

 Dofinansowanie (do funduszu sołeckiego 2022) do dokumentacji projektowej na budowę świetlicy 
wraz z remizą strażacką i placem zabaw 

 

 Zakup i montaż 5 lam oświetleniowych na ulicę Sezonową  

 Budowa ulicy Długiej  

Żukczyn   

 Zakup 14 rolet wewnętrznych do świetlicy wiejskiej  

   

Wnioskodawca Zakres Uwagi 
 Cieplewo  
Tadeusz N. 
Małgorzata K. 
Irena i Jerzy K. 
Małgorzata R.(w imieniu 
mieszkańców – lista) 
Anna i Grzegorz B. 
Krzysztof i Halina W. 

Dokumentacja projektowa (nawierzchnia + kanalizacja deszczowa) ul. Księżycowa w Cieplewie  

Budowa kanalizacji sanitarnej na ww. ulicy 

 Straszyn  

Mieszkańcu ul. 
Tęczowej, Słonecznej i 
części ul. Ogrodowej 

Budowa ulicy Tęczowej, Słonecznej i części ulicy Ogrodowej w Straszynie  

 Roszkowo  

Janusz O. Remont (wymiana nawierzchni) 250m ulicy Wierzbowej w Roszkowie wraz z oświetleniem 
ulicznym na tym odcinku 

Obszerne uzasadnienie + 
dokumentacja fotograficzna 

 Juszkowo  

Romana L. Remont ulicy Raduńskiej w Juszkowie dla nr 28, 30 i 32    
Jest uzasadnienie 

 Rotmanka  

Mieszkańcy i 
przedsiębiorcy 

Oświetlenie ulicy Gerberowej  

Monika S. Budowa bieżni sportowej przy szkole w Rotmance lub alternatywnie „stworzenie parku w okolicy 
Rotmanki, gdzie mogły być uwzględnione elementy sportowo-rekreacyjne typu bieżnia..” 
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GTS Rotmanka Budowa stadionu z zapleczem sportowym w Rotmance Jest uzasadnienie 

   

Szymon Benedyk - 
radny 

Wiślina: 
1) Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w kier. Bystrej, odcinek od Wiśliny ul. 

Słoneczna 32 do molo w Bystrej  – bez podziału na etapy, 
2) Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w kier. Dziewięć Włók, 
3) Projekt oświetlenie ulicy Akacjowej, 
4) Budowa wiaty przystankowej na wysokości ul. Słonecznej nr 32 w kier. Gdańska, 
5) Wykonanie monitoringu skierowanego na plac przy OSP, 
6) Remont dachu na świetlicy, 
7)  Przebudowa WC na świetlicy 9dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), 
8) Remont ogrodzenia świetlicy, 
9) Uporządkowanie kwestii własności na drogach (przejęcie działek od innych instytucji 

publicznych) – na ulicy Świerkowej oraz dojazdu do adresów 22-32 przy ulicy Gdańskiej, 
10) Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw w Wiślinie, 

 

 Lędowo: 
1) Wykonanie oświetlenia ulicy Jesionowej 
2) przebudowa drogi polnej na działkach 117/3 i 117/4 (obręb Lędowo) poprzez ułożenie w 

tym miejscu płyt drogowych; 
3) Projekt oświetlenia ul. Nad Motławą od nr 26 do nr 40 (do skrzyżowania z ul. Jesionową), 
4) Remont świetlicy wiejskiej (ekspertyza dot. możliwości usunięcia filarów w jednym 

pomieszczeniu), 
5) Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dębowej 

 

 Bystra 
1) Wymiana płyt yomb na płyty drogowe na ulicy Jesionowej (drodze łączącej Bystrą wieś z 

Bystrą Osiedle), 
2) Remont molo na ścieżce pieszo-rowerowej, 
3) Wykonanie oświetlenia pomiędzy Bystrą, a Wiśliną 

 

 Bystra Osiedle 
1) Wybranie oraz wsypanie nowego piasku na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, 
2) Wymiana płyt drogowych na ulicy Polnej, 
3) Stworzenie na terenie boiska „centrum sportu” poprzez poprawę nawierzchni boiska 

trawiastego, postawienie urządzeń siłowni „pod chmurką” itp. 

 

 Rokitnica 
1) zakup trybuny na ponad 200 osób wraz z wykonaniem niezbędnego utwardzenia na 

boisko, 
2) Przebudowa ulicy Polnej oraz wykonanie oświetlenia, 
3) Przebudowa mostu pomiędzy ulica Kasprowicza i Drogą Słowackiego, 
4) Postawienie progu zwalniającego na ulicy Korzennej, 
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5) Przebudowa na Drodze Słowackiego, 
6) Projekt techniczny ulicy Bursztynowej, 
7) Budowa placu zabaw w pobliżu osiedla Młody Las, 

 Radunica 
1) Budowa placu zabaw 

 

 Roszkowo 
1) Wykonanie chodnika wzdłuż DW 227, 
2) Projekt techniczny przebudowy ulicy Wierzbowej oraz projekt oświetlenia 

 

 Cieplewo 
1) Wykonanie przepompowni ścieków dla ulicy Lawendowej i Majowej 
2) Wykonanie oświetlenia od ulicy Plenerowej w kierunku Długiej 
3) Projekt techniczny przebudowy ulicy Jesionowej 

 

   

Karol Kardasiński - 
radny 

Instalacja monitoringu w newralgicznych punktach w gminie  

 Modernizacja stadionu w Cieplewie dla potrzeb treningowych i rekreacyjnych  

 Modernizacja oświetlenia ulicy Gdańskiej – Rusocin wraz z doświetleniem przejść dla pieszych  

 Projekt Pumptrack przy stadionie w Rusocinie – zagospodarowanie terenu  

 Budowa ul. Rzecznej w Łęgowie  

 Projekt ul. Jasnej w Łęgowie  

 Budowa miejsc parkingowych przy stadionie w Rusocinie (kończy się ważność projektu)  

 Ułożenie płyt yombo (z rozbiórki fragmentu ul. Rataja w Rusocinie) na ul. Wiśniowej (dojazd do 
ogródków działkowych) 

 

 Przystąpienie do scalenia gruntów w Rusocinie zgodnie z zapisami MPZP i pozytywna opinia 
Komisji Rolnictwa 

 

 Budowa ul. Leśnej w Łęgowie wraz z odwodnieniem  

 Dodatkowa lampa przy skrzyżowaniu ul. Zielonej/Orzechowej w Łęgowie  

 Rozpoczęcie prac nad koncepcją obwodnicy Straszyna/Juszkowa  

 Poszerzenie ulicy Jastrzębiej w Jagatowie  

 Dokończenie kanalizacji ulic w Jagatowie  

 Rozpoczęcie dowożenia dzieci z osiedli Młody Las w Rokitnicy i Roszkowa do szkoły w Wiślinie  

 Projekt placu zabaw w Borzęcinie  

 Oświetlenie ul. Słowiczej (w stronę wiaty)  

 Rewitalizacja parku w Rusocinie (części należącej do gminy)  

Danuta Czerwińska - 
radna 

Rokitnica: 
1) Budowa ulicy Klubowej  
2) Projekt budowy ulicy Bursztynowej, 
3) Projekt budowy oświetlenia ulicy Jodłowej 
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Damian F. Wymiana niebezpiecznego ogrodzenie betonowego oddzielającego boisko wiejskie w Bystrej od 
dawnej drogi krajowej na ogrodzenie z siatki betonowej 

 

 Instalacja przyłącza energetycznego na boisku wiejskim w Bystrej  

 Instalacja miernika prędkości na dawnej drodze krajowej w Bystrej (ul. Gdańska) w rejonie 
przejścia dla pieszych 

 

 Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku dawnej drogi krajowej od węzła obwodnicy 
Gdańska do lampy hybrydowej w Dziewięciu Włókach 

 

Andrzej Chmielewski - 
radny 

1)  Aktualizacja strategii gminy, 
2) Gminna strategia oświaty, 
3) Różowa skrzyneczka w każdej szkole, 
4) Program integracji imigrantów, 
5) Program edukacji ekologicznej, 
6) Program dotyczący zanieczyszczeń powietrza, 
7) Program edukacji o odpadach i minimalizacja obciążenia finansowego mieszkańców, 
8) Prognoza dot. zanieczyszczenia hałasem, 
9) Aktualizacja studium i planu miejscowego dla części wyżynnej, 
10) Uchwała krajobrazowa, 
11) Wybiegi dla psów, 
12) Wsparcie instytucji ZPiT Jagódki, 
13) Analiza ruchu i kontynuacja optymalizacji organizacji ruchu na osiedlu Kwiatowym w 

Straszynie, 
14) Realizacja etapu II Parku Integracji Społecznej e Straszynie, 
15) Miejsce do uprawiania jazdy na łyżworolkach w wybranym sołectwie gminy, 
16) Projekt techniczny nowej ul. Bzowej w Radunicy, 
17) Projekt techniczny placu zabaw w Radunicy, 
18) Budowa ul. Konwaliowej w Straszynie, 
19) Projekt techniczny i przebudowa ul. Tęczowej w Straszynie, 
20) Budowa ul. Leśnej w Straszynie, 
21) Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem, 
22) Budowa ul. Jana Pawła II, 
23) Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Modre, 
24) Uregulowanie stanu prawnego dróg na osiedlu Modre 2 i sukcesywna budowa dróg, 
25) Kontynuacja budowy dróg i oświetlenia na osiedlu Zorza w Straszynie, 
26) Urządzenie miejsca rekreacji nad rzeką przy ul. Spacerowej w Straszynie, 
27) Urządzenie miejsca rekreacji w Borkowie, 
28) Budowa świetlicy w Borkowie, 
29) Zabezpieczenie środków na wynajem pomieszczenia świetlicy w Rotmance, 
30) Budowa basenu gminnego 

29.09.2021 wniosek wysłany 
emailem do kierowników 

Stowarzyszenie 4000 zł dla kwartalnika artystyczno-historycznego NEONY  
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Twórców Przystanek 
Sztuka 


