
 

Porozmawiajmy o Parku Miejskim 

w Pruszczu Gdańskim 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

Wnioski z konsultacji społecznych projektu zagospodarowania Parku 

Miejskiego w Pruszczu Gdańskim 

 

 

Pruszcz Gdański, wrzesień 2015 

 



2 
 

Co było przedmiotem konsultacji społecznych? 

 Prowadzone konsultacje dotyczyły projektu zagospodarowania Parku Miejskiego  

w Pruszczu Gdańskim.   

 W raporcie znajdują się informacje na temat przebiegu procesu partycypacyjnego  

oraz wyniki konsultacji. Kursywą oznaczono cytaty z wypowiedzi uczestników konsultacji. 

 

Jak prowadzono konsultacje społeczne? 

 Konsultacje społeczne prowadzone były w formie otwartych spotkań warsztatowych 

zorganizowanych na terenie Parku Miejskiego, na deptaku łączącym ul. Kossaka  

i Mickiewicza.  

 Konsultacje społeczne obejmowały 3 spotkania trwające po 3 godziny zegarowe każde 

w dniach: 

1) 28 sierpnia 2015 roku, piątek, 17:00-20:00, 

2) 29 sierpnia 2015 roku, sobota, 13:00-16:00, 

3) 30 sierpnia 2015 roku, niedziela, 13:00-16:00.  

W trakcie konsultacji społecznych uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami projektu 

zagospodarowania parku oraz przedstawić swoje pomysły i opinie. 

 Uzupełnieniem były konsultacje pisemne i spacer badawczy (6 września 2015 roku). 

 

Kto prowadził konsultacje społeczne? 

 Konsultacje społeczne, w porozumieniu z Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim, 

prowadziło Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (PSAL).  

 Konsultacje społeczne prowadzone były w ramach projektu "Wspólna przestrzeń - 

aktywni obywatele i obywatelki Pruszcza Gdańskiego na rzecz poprawy jakości publicznej 

miasta" finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

 

Jak informowano o konsultacjach społecznych? 

 Informacja o konsultacjach społecznych udostępniona została na profilach Facebook 

Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim i Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie  

oraz przesłana w newsletterze PSAL. 
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Kto uczestniczył w konsultacjach społecznych? 

 Konsultacje społeczne były otwarte i dostępne dla każdego zainteresowanego. 

Uczestniczyli w nich mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego oraz osoby odwiedzające miasto.  

W otwartych spotkaniach warsztatowych udział wzięło 70 osób, w 63 mieszkańców Pruszcza 

Gdańskiego: 

1) 28 sierpnia 2015 roku - 29 osób, w tym 27 mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, 

2) 29 sierpnia 2015 roku - 23 osoby, w tym 21 mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, 

3) 30 sierpnia 2015 roku - 18 osób, w tym 15 mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. 

Pisemnie uwagi przesłały 2 osoby, 5 osób uczestniczyło w spacerze badawczym. 

 

Czy parki miejski podoba się użytkownikom? 

 Obecny stan parku podoba się dużej części osób, które uczestniczyły w konsultacjach 

społecznych (Podoba mi się jak jest). Nie wynika to jednak z faktycznego zadowolenia  

z zagospodarowania parku, a z porównania ze stanem tego terenu sprzed kilku lat (Park 

ładniejszy niż kiedyś, nie było przejścia, nie było boiska, były bagna; Już teraz jest fajnie, 

dekoracja jest ładna, mnie się podoba; To co teraz nie jest złe, może wyglądać lepiej,  

ale deptak jest ładny). Opinie te wpisują się w przekonanie części uczestników konsultacji 

społecznych o pozytywnych zmianach w przestrzeni publicznej Pruszcza Gdańskiego 

(Miejsce atrakcyjne dla przyjezdnych; Grota Roweckiego też fajna; Pruszcz jest ogólnie 

zadbany, fajny parking).  

 Duża grupa uczestników konsultacji oczekuje jednak dalszych działań (Teren 

niedokończony; Od dłuższego czasu mówią, że coś zrobią; Plany parku od dawna, dalej się 

nic nie dzieje). Jako przykład terenów rekreacyjnych wskazano parki w Wejherowie  

i Lęborku. Jedna z uczestniczek konsultacji podkreśliła, że powinien to być park dla ludzi,  

nie park naukowo-doświadczalny (o planach którego słyszała). 

 Najważniejsze problemy zagospodarowania parku, które w opinii uczestników 

konsultacji należy rozwiązać bez względu na to, czy zrealizowany zostanie projekt 

przedłożony pod konsultacje społeczne to: 

1) brak cienia, zbyt mała liczba drzew (Trochę daleko do nazwy parku - więcej drzew, 

Więcej drzew wzdłuż Soplicy; Szpaler drzew wzdłuż Grunwaldzkiej), 

2) utrzymanie i bezpieczeństwo (Trawniki można częściej kosić; Widać, że park jest 

niedokończony, ale najbardziej przeszkadzają żule - ławki przy mostku, tłuką butelki; 

Żeby nie straszyło - pijaki w krzakach), 
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3) zły stan ścieżek (Ścieżki nie do przejścia, zimą i jesienią grzęźnie się w błocie  

- te ścieżki, które są wydeptane),  

4) niezagospodarowany teren wzdłuż rowu i deptaka w stronę dworca PKP (Można też 

coś zrobić z takim dziwnym laskiem bo tam są najczęściej jacyś ludzie, którzy mogą 

zrobić coś młodszym), 

5) zagospodarowanie wody (Oczyścić bajorko, poza tym jest ładnie), 

6) zły stan placu zabaw (Jestem zawiedziona placem zabaw - kiedyś było coś fajnego, 

teraz nie ma; Najbardziej rażą pozostałości po placu zabaw). 

 

Jak użytkownicy oceniają projekt zagospodarowania parku miejskiego? 

 Wśród uczestników konsultacji społecznych nie znalazła się żadna osoba, która 

kwestionowałaby zasadność i założenia projektu zagospodarowania parku przedłożonego  

pod konsultacje społeczne. Dominowały oceny zdecydowanie pozytywne z oczekiwaniem  

na szybką realizację projektu. 

 Wśród zaproponowanych elementów największym zainteresowaniem cieszyły się: 

1) plac zabaw, 

2) podest i zagospodarowanie wody, 

3) pomysł posadzenia roślinności typowej dla tej strefy klimatycznej, 

4) zimowisko dla owadów. 

 Wśród przedstawionych propozycji roślin najbardziej podobały się (w kolejności 

alfabetycznej): 

1) bluszcz pospolity, 

2) buk, 

3) cis pospolity, 

4) czeremcha, 

5) klon zwyczajny, 

6) leszczyna (z jednym głosem przeciwko), 

7) lipa drobnolistna, 

8) macierzanka piaskowa, 

9) modrzew, 

10) porzeczka dzika, 

11) róża francuska, 

12) róża Sheparda, 

13) sosna limba, 
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14) szkodzieniec. 

15) wiąz polny, 

16) wiciokrzew pomorski, 

17) wierzba purpurowa, 

18) wierzby, 

19) wiśnia karłowata, 

20) wrzosy, 

 Uczestnicy konsultacji podzieleni byli w ocenie możliwości pojawienia się w parku 

roślin jadalnych. Za opowiedziało się 48% osób, przeciwko 52%. 

 

 Przeciwnicy wskazywali na koszty utrzymania, konieczność odpowiedniej pielęgnacji, 

problem zanieczyszczania roślin przez zwierzęta, niebezpieczeństwo zatrucia się dzieci (które 

przyzwyczajone do zrywania owoców w parku, mogą zjeść jakąś roślinę trującą). Zwolennicy 

podkreślali, że rośliny jadalne nadałby parkowi dodatkowego uroku (Mogłaby być jabłonka, 

fajnie byłoby coś zerwać i zjeść). Wskazywali także na konieczność odpowiedniej pielęgnacji 

i kalkulacji kosztów utrzymania (Jadalne tak, ale dobrze utrzymane i pod warunkiem, że koszt 

ich utrzymania nie będzie wyższy niż ozdobnych). Wszyscy podkreślali jednak potrzebę 
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większej ilości roślin, szczególnie drzew i kwiatów (Więcej drzew i kwiatów; Ładne, 

kolorowe, kwitnące, obojętne czy jadalne; Każda roślinność; Zostawić wszystkie rośliny). 

 Duża grupa osób (10) chciałaby, aby w parku pojawiło się więcej kwiatów, klombów 

skomponowanych kolorystycznie tak, aby przez cały sezon widoczne były kwitnące rośliny 

(Kompozycje kolorystyczne, żeby się zmieniały z porami roku, żeby coś zawsze kwitło - każda 

roślina ma swój czas, można tak zaplanować, żeby nie trzeba było nic robić; Nasadzenia 

roślin wiosennych - kolorowe byliny, szafirki, mieszane kompozycje, cały rok coś kwitnie; 

Cały sezon kolorowo - kwitnące klomby). Pojawił się także pomysł zaprojektowania rosarium 

oraz uwzględnienia przy projektowaniu kompozycji zmian klimatycznych. 

 Zaproponowano także zwężenie istniejącej trasy spacerowej łączącej ulice Waląga  

i Mickiewicza przez posadzenie pośrodku szpaleru drzew.  Kolejnym zgłoszonym pomysłem 

było podświetlenie rosnących już w parku drzew. 

 

Jak spędzać czas w parku? 

 Wśród uczestników konsultacji społecznych przeważa wizja "parku dla ludzi":  

miejsca wypoczynku i zabawy dla dzieci, rzadziej wskazywane były pomysły  

na wykorzystanie parku jako miejsca aktywnej rekreacji. 

 Najczęściej pojawiała się potrzeba wybudowania dużego, ogólnodostępnego, 

bezpiecznego (zamykany na noc, bezpieczna nawierzchnia, np. tartan albo korek), 

atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci  (14 osób). Plac zabaw mógłby zostać uzupełniony 

ławkami, atrakcjami dla dorosłych zajmujących się dziećmi na placu zabaw.  

 Kolejnym pomysłem dotyczącym spędzania czasu przez dzieci było 

zagospodarowanie górki saneczkowej (8 osób, 1 osoba odpowiedziała się za likwidacją 

górki). Następną kwestią była renowacja boiska (5 osób, 1 osoba wskazała na możliwy hałas 

jako uciążliwość boiska, 1 osoba stwierdziła, że ze względów bezpieczeństwa boisko i plac 

zabaw nie powinny ze sobą sąsiadować, 1 osoba stwierdziła, że sąsiedztwo placu zabaw  

i boiska pozwala na wspólne spędzanie czasu rodzeństwu - młodsze na placu zabaw, starsze 

na boisku). Ponadto, pojawił się pomysł instalacji linowych konstrukcji do wspinania 

przeznaczonych dla dzieci oraz stylizowanej karuzeli. 

 Dla uczestników konsultacji społecznych park powinien być przede wszystkim 

miejscem odpoczynku: piknikowania, siedzenia na trawie, ławkach, odpoczywania w cieniu, 

spacerowania, spędzania czasu z małymi dziećmi (15 osób). Jedna z osób wskazała, że teren 

od strony ul Grunwaldzkiej, który już teraz, po uporządkowaniu, mógłby służyć jako miejsce 
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piknikowe. Uzupełnieniem mogłaby być kawiarnia lub sezonowy ogródek (2 osoby).  

W tym punkcie uczestnicy konsultacji wskazywali na brak wysokich drzew i brak cienia jako 

jeden z najważniejszych problemów przestrzeni publicznej w Pruszczu Gdańskim, 

szczególnie widocznym na deptaku, gdzie odbywały się konsultacje oraz na Faktorii. 

 Uczestnicy konsultacji zdecydowanie opowiedzieli się za tworzeniem miejsca  

do pikników, nie grillowania (za możliwością organizowania grilla w parku opowiedziało się 

32% uczestników konsultacji, którzy dodatkowo podkreślali, że powinno być to raczej 

miejsce wydzielone). Jedna z osób przedstawiła propozycję wyznaczenia w parku miejsca, 

gdzie legalnie można pić alkohol. 

 

 Pozytywnie został oceniony pomysł sceny jako alternatywny dla wydarzeń na Faktorii 

(Jakieś imprezy, bo na Faktorię za daleko; scena to dobry pomysł - do faktorii jest daleko,  

a wieczorem mogłoby tu być ciekawie), gdzie mogłyby odbywać się koncerty, przedstawienia, 

teatr kukiełkowy. Tylko jedna osoba wyraziła wątpliwość co do celowości takiego 

przedsięwzięcia.  

 Wskazano na konieczność zachowania zasad ciszy nocnej i stosowania takiego 

nagłośnienia, żeby nie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Jeden z uczestników 
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konsultacji prosił o zapewnienie odpowiednich warunków dla żyjących tam kaczek. 

Wskazano także na potrzebę zapewnie odpowiedniej liczby ławek dla widzów i słuchaczy. 

 Pojawiły się także propozycje organizacji miejsc do aktywniejszego spędzania czasu: 

1) miejsce do gry w bingo, badmintona, 

2) siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dorosłych, 

3) trasa biegowa wokół parku (ziemna, tartan) 

4) trasa do interwału (tartan 100 m x 2 m), zlokalizowana np. wzdłuż wierzb. 

 Uczestnicy konsultacji wskazywali także na konieczność wyposażenia parku  

w odpowiednią infrastrukturę: toalety, ławki, śmietniki, oświetlenie, monitoring. Wskazali 

także na potrzebę wprowadzenia regulaminu, informowania o zasadach zachowania  

i utrzymania czystości w parku. 

 

Jak urządzić parkowe ścieżki? 

 Urządzenie i utrzymanie ścieżek to zdaniem uczestników konsultacji jeden  

z najważniejszych problemów parku. 

 W opinii osób uczestniczących w konsultacjach, ścieżki  powinny zostać wytyczone  

i zagospodarowane w miejsca, w których widoczne są już wydeptane trasy (Ścieżki: 

wykorzystać wydeptane miejsca, zaadoptować istniejące, ludzie i tak będą chodzić na skróty). 

Powinny zostać wykonane z naturalnych materiałów (Nie dla polbruku!). 

 Kolejnym ważnym problemem jest brak wygodnych i bezpiecznych schodów:  

1) prowadzących do sąsiadujących z parkiem bloków (Schody ze zjeżdżalnią dla wózków 

i rowerów), 

2) prowadzących do parkingu przy parku. 
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Czy w parku jest  miejsce dla rowerzystów i rolkarzy? 

 Uczestnicy konsultacji zgodnie stwierdzali, że park powinien być przyjazny  

dla spacerowiczów i bezpieczny dla dzieci i osób starszych. Dlatego też większość z nich 

(64%) opowiadała się za tym, żeby rowerzyści nie mogli jeździć po całym parku, a jedynie  

po wytyczonych trasach rowerowych (Rolkarze i rowerzyści oddzielnie od spacerowiczów; 

Ścieżki dla pieszych, bez rowerzystów; Rowerzyści tylko na ścieżkach rowerowych).  
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 W przypadku rolkarzy większość uczestników konsultacji (58%) była zdania, że mogą 

oni korzystać ze ścieżek spacerowych i jeździć po całym parku. 
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Czy w parku jest miejsce dla psów? 

 Obecności psów w parku to zagadnienie, które dzieliło uczestników konsultacji. 

Jedynie 19% osób zezwoliłoby na spacerowania z pasami po całym parku, 43% całkowicie 

zakazałoby wstępu do parku z psami, 38% opowiedziało się za wybudowaniem wybiegu  

dla psów (6 osób wskazało potencjalną lokalizację na terenie wzdłuż wierzb).  
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 Uczestnicy konsultacji wskazywali, że problem są nie tyle same psy, co ich 

właściciele, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach, nie wyprowadzają ich  

w kagańcach i na smyczy. Proponowanym rozwiązaniem było więc także ustawienie w parku 

koszy na psie odchody, automatów z workami. 
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Inne uwagi 

 W trakcie konsultacji społecznych pojawiły się także propozycje dotyczące: 

1) wybudowania w parku pomnika postaci związanej z historią Pruszcza Gdańskiego (np. 

z czasami prehistorycznymi albo nawiązującymi do Faktorii), 

2) większej liczby patroli Straży Miejskiej w parku. 

 Pojawiły się także 2 uwagi niezwiązane bezpośrednio z tematem konsultacji 

społecznych: 

1) popsute windy przy Dworcu PKP, 

2) brak działań związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego na osiedlu 

Bursztynowym 

 Ponadto, uczestnicy konsultacji pozytywnie oceniali formę prowadzenia konsultacji 

społecznych, możliwość wypowiedzenia swojej opinii, przekazania pomysłów  

bez konieczności wizyty w Urzędzie Miasta w godzinach jego funkcjonowania.  
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Zakończenie 

 Zdecydowana większość pomysłów i propozycji wskazywanych przez uczestników 

konsultacji znajduje się w prezentowanym projekcie zagospodarowania parku miejskiego. 

Przedstawiony projekt odpowiada więc na potrzeby mieszkańców. 

 W trakcie konsultacji społecznych pojawiło się kilka kwestii, które należy rozwiązać 

także, jeżeli projekt nie uzyska dofinansowania i nie zostanie zrealizowany w formie 

przedstawionej do konsultacji społecznych. Wskazano sześć takich punktów: 

1) brak cienia, zbyt mała liczba drzew, 

2) utrzymanie i bezpieczeństwo, 

3) zły stan ścieżek, 

4) niezagospodarowany teren wzdłuż rowu i deptaka w stronę dworca PKP, 

5) zagospodarowanie wody, 

6) zły stan placu zabaw. 

 Problem utrzymania dotyczy przede wszystkim: 

1) uporządkowanie terenu (regularne koszenie trawników, przycinanie drzew, 

zapobieganie chorobom rośli, nasadzenia roślin, szczególnie teren od strony  

ul. Grunwaldzkiej),  

2) zapewnienia bieżących napraw i sprawności sprzętu oraz urządzeń (w szczególności 

place zabaw i siłownie, także na Faktorii, pomalowanie ławek), 

3) regularnego sprzątania. 

 Kwestie bezpieczeństwa to przede wszystkim zapewnienie porządku w rejonie 

zadrzewień wzdłuż wierzb oraz w rejonie ławek przy stawie.  

 W przypadku wody i jej sąsiedztwa postulowano przede wszystkim o: 

1) zagospodarowanie stawu - pogłębienie, pozbieranie śmieci, wycięcie niepotrzebnych 

roślin, poprawienie przepływu, 

2) oczyszczenie rowów, 

3) fontannę na stawie, 

4) zarybienie stawu, 

5) tworzenie warunków dla gniazdowania większej liczby kaczek, 

6) organizowanie lodowiska na stawie, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą (2 głosy za grodzeniem stawu,  

2 głosy za pozostawieniem wody bez ogrodzenia). 
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