
Żukowo dn. 09 kwietnia 2020 

Zarząd Osiedla Elżbietowo 

w Żukowie 

Przewodniczący Zarządu  

Bartosz Mędrala 

Ul. Mickiewicza 8A 

83-330 Żukowo 

 

Do: 

Burmistrz Gminy Żukowo 

Wojciech Kankowski 

Urząd Gminy Żukowo 

Ul. Gdańska 52 

83-330 Żukowo 

 

Wniosek dotyczący wydatkowania budżetu Osiedla Elżbietowo na rok 2020 

Wnioskujemy o przeznaczenie całego tegorocznego budżetu Osiedla na utwardzenie płytami 

jumbo pozostałej części ulicy Gałczyńskiego w Żukowie oraz montaż trzech latarni ulicznych. 

W załączniku znajduje się opis obecnej sytuacji terenowej oraz propozycja sposobu wykonania 

zadania. Głównym powodem do wykonania inwestycji jest zapewnienie wygodnego dojazdu do 

pięciu istniejących budynków jednorodzinnych oraz jednego cztero-rodzinego (zaznaczono na 

niebiesko w załączniku 1). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości 

dofinansowania zadania w wysokości około trzeciej części inwestycji ze środków innych (budżet 

Osiedla 2020r pokryje około dwóch trzecich kosztu). 

Z poważaniem, 

Przewodniczący Zarządu O. Elżbietowo 

Bartosz Mędrala 

 

Z-ca Przew. Zarządu Osiedla Elżbietowo 

Piotr Głodowski 

 

   Członek Zarządu Osiedla Elżbietowo 

                 Tomasz Dawidowski 

 

Załączniki: 

Załącznik 1. Opis obecnej sytuacji terenowej ulicy Gałczyńskiego w Żukowie oraz propozycja sposobu 

wykonania zadania 



Załącznik 1 

Opis obecnej sytuacji terenowej ulicy Gałczyńskiego w Żukowie oraz propozycja sposobu 

wykonania zadania 

 

Na rysunku poniżej na pomarańczowo zaznaczono utwardzoną część ulicy Gałczyńskiego, 

a kolorem zielonym oznakowano tę część ulicy, która wymaga utwardzenia. Kolorem żółtym 

oznakowano istniejący punkt oświetleniowy podczas, gdy fioletowe punkty to propozycja 

rozmieszczenia nowych punktów świetlnych, o których mowa we wniosku. Kolorem niebieskim 

oznakowano również budynki, dla których zielono oznakowana droga jest dojazdową. 

 

 

Rysunek 1Plan sytuacyjny 

Należy zwrócić uwagę, iż ulica Gałczyńskiego wzdłuż “zielonego” odcinka składa się z dwóch 

działek. Pierwsza (ta zaznaczona na zielono – 57/9) jest działką gminną. Druga (56/7) jest działką 

prywatną. Zarząd Osiedla prowadził jakiś czas temu rozmowy z właścicielką działki prywatnej w celu 

skłonienia jej do nieodpłatnego przekazania gruntu gminie lub chociażby pozwolenia na utwardzenie 

bez przekazywania. Niestety właścicielka nie wyraziła chęci przekazania działki lub pozwolenia na 

utwardzenie.  

Wnioskujemy zatem o wykonanie utwardzenia jedynie na części gminnej, która jest 

wystarczająco szeroka (5m), aby ułożyć na niej 4 płyty (4x1m). Właściciele domów przyległych do 

zielonej części wyrazili ustną zgodę na to, aby płyty ułożyć blisko granic ich działek. W obecnej 

sytuacji wydaje się to jedyne możliwe rozwiązanie prowadzące do utwardzenia odcinka. 

Na rysunku 2 znajdują się pomiary długości dróg do utwardzenia i kolejno szacunki kosztów 

wykonania zadania bazujące na koszcie zakupu płyty - 35zł, koszcie ułożenia płyty - 35zł i koszcie 

ustawienia punktu oświetleniowego - 5000zł. 



 

Rysunek 2Pomiary 

Kosztorys szacunkowy: 

Baza do obliczeń: (33.8 + 88.2)m/0.7m * 4(szerokość na 4 płyty)  - około 700 płyt. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Koszt płyt - około 24500zł 

Koszt ułożenia – około 24500zł 

Trzy latarnie - około 15000zł 

--------------------------------------------------------------------------- 

Suma 64 000 zł  

 

 

 


