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Program ochrony środowiska jest ważnym dokumentem – jego
realizacja będzie znacząco wpływać na jakość życia mieszkańców.
Po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska przesądzone będą kierunki
działań bądź zaniechań w dziedzinie stanu środowiska w mieście.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska taki program powinien
zostać przedstawiony w 2014 roku (przez ponad półtora roku w
Gdańsku nie ma obowiązującego dokumentu).
Szacunek dla mieszkańców nakazuje, by program był aktualny, by
mieszkańcy mieli wpływ na stawianie celów i zadań do realizacji w
miejscach swojego zamieszkania oraz żeby urzędnicy (w tym
prezydent) mogli być rozliczeni z realizacji tych celów i zadań.
Złożyliśmy do projektu 66 uwag i propozycji, dotyczących celów i
warunków realizacji Programu oraz aktualności dokumentu i
przedstawianych danych. Po ich uwzględnieniu Program będzie
lepszy, bardziej ambitny i motywujący dla prezydenta i jednostek
organizacyjnych miasta.

Pełna opinia: http://gogdansk.republika.pl/ProgramOS.pdf
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Nowe tereny zieleni

Bardzo niski udział zieleni urządzonej w Gdańsku (3%) –
na tle miast wojewódzkich zajmujemy jedno z ostatnich
miejsc

Zieleń wysokiej jakości
blisko domu

W niektórych dzielnicach dostęp do dobrze urządzonych
terenów zieleni jest bardzo mała, co negatywnie
wpływa na jakość życia.

Ochrona Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego

TPK jest pod presją różnych potrzeb i oczekiwań.
Uważamy go za teren niezwykle cenny i wymagający
troski. Nie może być nadmiernie eksploatowany.

Postawić przed urzędnikami (w tym prezydentem)
konkretne cele dotyczące zwiększenia ilości i powierzchni
terenów zieleni.
Zapewnić korzystną lokalizację terenów zieleni i należytą
jakość zagospodarowania. Aktywny ogrodnik miejski.
Przygotować konkretne plany rozwoju, konserwacji i
bieżącego utrzymania terenów zieleni w każdej dzielnicy.

Monitorować to, co dzieje się wewnątrz i wokół TPK.

Sporządzić mapy zagrożenia powodziowego.

Zapobieganie powodzi

Zatrzymywanie wody przez rośliny i dzięki
wodochłonności odpowiednio uprawianych gruntów

Rozwój komunikacji
miejskiej

Intensywny transport w mieście powoduje obniżanie
jakości życia (hałas, stan powietrza)

Wzmocnić motywację
prezydenta

Trudno zaakceptować propozycję, że prezydent dopiero
w 2019 przedstawi raport z wykonania Programu – rok
po wyborach samorządowych.

Doprowadzić do corocznej publikacji danych o
zaawansowaniu realizacji celów i zadań zawartych w
Programie.

Kontrola społeczna

Plany rozwoju, konserwacji i bieżącego utrzymania
terenów zieleni w poszczególnych dzielnicach powinny
powstawać z udziałem mieszkańców.

Projekty planów i raporty powinny być publikowane oraz
przedstawiane do uzgodnienia radom dzielnic i
stowarzyszeniom lokalnym.
Zielony budżet obywatelski?

Pełna opinia: http://gogdansk.republika.pl/ProgramOS.pdf

Określić plany zagospodarowania przestrzennego, które
powinny ulec zmianie po to, by nie dopuścić do
zabetonowania terenów mogących zatrzymywać wodę.
Zapewnić rozwój i jakość komunikacji miejskiej.
Przygotować nowy Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego.

