Projekty ogólnomiejskie
Lp. tytuł projektu

lokalizacja
projektu

opis projektu

1

Dofinansowanie budowy
nowoczesnego systemu
segregacji odpadów (np.
pojemniki podziemne).

Sopot

Dofinansowanie budowy
nowoczesnego systemu
segregacji odpadów (np.
pojemniki podziemne).

2

Program dofinansowania Sopot
remontów elewacji

dofinansowanie remontu
elewacji kamienic sopockich

3

Drugi etap przebudowy zagospodarowania Placu
Przyjaciół Sopotu.

Plac Przyjaciół
Sopotu

Wykonać drugi etap
przebudowy Placu Przyjaciół
Sopotu.

4

Sopockie błonia kolejny
etap - sopocki rodzinny
plac relaksu i zabawy

Tereny przy ul.
Polnej i bitwy
Pod Płowcami

Teren łąk zostałby podzielony
na kilka stref. Całość miałaby
być otoczona alejkami, przy
których stanęłyby ławki i kosze
na śmieci.

5

Nadmorski trakt
spacerowo-rowerowy rewitalizacja i unifikacja
ciągu alei Franciszka
Mamuszki.

6

Modernizacja kaplicy
cmentarnej - prace
projektowe

cmentarz
komunalny

uzasadnienie

Komu projekt będzie służył

Szacunkowy koszt
700 tys. zł

poprawienie wizerunku
Sopotu, aby nasze miasto
cieszyło oczy mieszkańców i
przyjezdnych

wszystkim mieszkańcom

1,3 mln zł

150 - 300 tys. zł

mieszkańcom Sopotu

500 tys. - 800 tys. zł

Przeprowadzenie udrożnienia,
rewitalizacji i unifikacji ciągu
spacerowo- rowerowego w
ciągu alei Franciszka
Mamuszki.

Coraz więcej sopocian
spędza aktywnie czas wolny.
Tymczasem nadmorskie
alejki oraz istniejące parki są
w sezonie mocno zatłoczone.
Powstanie nowego parku
umożliwiłoby częściowe
rozładowanie ruchu pieszego
w strefie nadmorskiej.
Nierównomierny,
pochodzący z różnego
okresu stan nawierzchni
spotyka się ze słowami
uzasadnionej krytyki.

mieszkańcom, turystom,
kuracjuszom

500 tys. zł - 2 etap

w ramach modernizacji kaplicy
przeprowadzono by remont
obiektu i jej powiększenie.

Sopocianie mają prawo do
godnego żegnania swoich
bliskich

Sopocianom

100 tys. zł

7

Rozbudowa parków do
ćwiczeń dla młodzieży i
dorosłych

ul. Powstańców
Warszawy,
skrzyżowanie ul.
Reja i Al.
Niepodległości

Rozbudowa istniejących
parków do ćwiczeń dla
młodzieży i dorosłych przy ul.
Powstańców Warszawy oraz
przy skrzyżowaniu ul. Reja i Al.
Niepodległości m.in. o drążek
gimnastyczny do podciągania
oraz poręcze gimnastyczne.
Remont cmentarzy sopockich,
nowe alejki, schody,
oświetlenie, mała
architektura, dojścia do
cmentarzy, remont bram,
remont Placu ks. Gruczy.

8

Remont sopockich
cmentarzy - etapami

cmentarze przy
ul.
Malczewskiego

9

Ustawienie większej
ilości śmietników na psie
odchody oraz
automatów na torebki

Teren całego
miasta

Śmietniki na psie odchody
zostały zniszczone. Na ulicach
powinno pojawić się więcej
śmietników i automatów.

10

Zagospodarowanie
sopockiej plaży

Sopocka plaża

Dla uatrakcyjnienia plaży
należałoby urozmaicić funkcje,
poprzez rozmieszczenie
większej ilości przebieralni,
pryszniców, przy wejściach
małe kraniki do obmycia stóp z
piasku. Przy każdym wejściu
na plaże powinny być deski
ułatwiające wejście matkom z
wózkami oraz osobom
niepełnosprawnym.
Umieszczenie stojaków dla
rowerzystów. Należy
uporządkować wydmy,
zwiększyć ilość koszy na
śmieci.

Wymienione elementy to
podstawowe przyrządy do
ćwiczeń, które powinny
znaleźć się w każdym parku
dla młodzieży / dorosłych.

sopockiej młodzieży oraz
osobom dorosłym,
spędzającym aktywnie czas
na świeżym powietrzu

100 tys. zł

Powinny być eleganckie, a z
drugiej strony funkcjonalne.
Powinna być jednakowa
mała architektura,
oświetlenie pasujące do
charakteru miejsca,
jednakowe oznakowanie
sektorów.
Poprawi to czystość miasta.
Ulice, chodniki, parki itp.
będą ładniejsze.

mieszkańcom Sopotu

200 tys. zł

Wszystkim mieszkańcom
Sopotu oraz turystom.

15 tys.

Plaże nie są odpowiednio
przystosowane do spędzania
czasu. Place zabaw
uatrakcyjniłyby dzieciom
przebywanie na plażach.
Prysznice, kraniki,
przebieralnie i toalety
ułatwiłyby plażowiczom
przebywanie na plaży.

Korzystającym z plaży.

Zagospodarowanie
sopockiej plaży - w
ograniczonym
zakresie - 100 tys. zł

11

Sopockie ławki

Sopot

W Sopocie zwłaszcza w
Górnym, jest bardzo mało
ogólnodostępnych ławek.
Ustawienie ławek ułatwiłoby
odpoczynek przechodniom i
rowerzystom. Proponuje
postawienie ich w różnych
atrakcyjnych miejscach, z
ładnym widokiem lub wśród
zieleni. Ważne, aby były one
trwałe i dostosowane do
architektury Sopotu.
Z ul. Konopnickiej (blisko SKLA)
do ul. Abrahama (koniec przy
ul. Struga), prowadzi przejście
skrótem przez las. Obecnie są
te schody zniszczone.

12

Skrót przez las - przejście
przez las z ul.
Konopnickiej do ul.
Abrahama

Górny Sopot przejście przez
las z ul.
Konopnickiej do
ul. Abrahama

13

Budowa ulicy
Świemirowskiej i Leśnej

Budowa ulicy Świemirowskiej i
Leśnej

6 mln zł

14

Budowa ulicy Piaskowej

Budowa ulicy Piaskowej

900 tys. zł

15

Mali sopoccy rowerzyści
- nauka prawidłowej i
bezpiecznej jazdy na
rowerze

Sopot

16

Renowacja terenu wokół
Morskiego Oka

"Morskie Oko"

Proponuje naukę prawidłowej
i bezpiecznej jazdy na rowerze
oraz zasad poruszania się po
mieście dla dzieci w wieku 5-6
lat w celu bezpieczeństwa
małych rowerzystów.
Zagospodarowanie terenów
przy tzw. "Morskim Oku"

Główny problem to brak
ławek w różnych miejscach
Sopotu, które zachęcałyby
do spokojnego poruszania
się po mieście.

Mieszkańcom i turystom.

20 tys. ławki w
mieście

Głównym problemem jest
niemożność pełnego
podejścia/zejścia rodzin z
wózkami dziecięcymi, osób
starszych bądź
niepełnosprawnych.

Rodziny z dziećmi, osoby
starsze ew. osoby
niepełnosprawne

remont bieżący 40
tys.

Głównym problemem jest
brak praktycznego
przygotowania i
wyposażenia dzieci do
bezpiecznej jazdy na rowerze
po Sopocie.
Teren od lat jest
zaniedbany, powinien być
oczyszczony i
zagospodarowany na teren
rekreacyjny.

Dzieci od 5 lat, ich rodzice,
inni użytkownicy ruchu
drogowego, przedszkola,
szkoły

15 tys. zł

mieszkańcom, rodzinom z
dziećmi

150 tys. zł

17

Teren rekreacyjny na
terenie boiska po byłej
Szkole Podstawowej nr 6
przy ul. Mickiewicza 49

boisko przy ul.
Mickiewicza 49

18

Remont ulicy Adama
Mickiewicza wraz z
miejscami parkingowymi

Sopot ul. Adama
Mickiewicza

19

Remont chodników i
jezdni

ul. Okrężna

20

Remont ul. J.
Kraszewskiego

ul. Kraszewskiego

Urządzenie terenu
rekreacyjno-sportowego z
boiskami i placem zabaw na
terenie boiska po byłej Szkole
Podstawowej nr 6 przy ul.
Mickiewicza zgodnie z
koncepcją przygotowaną
wcześniej przez UM, w tym:
placu zabaw, boiska/boisk
sportowych, toru dla
rolkarzy/deskarzy, miejsc do
grania np. w szachy, ścieżki
zdrowia.
Osiedle im. Adama
Mickiewicza w Sopocie to
obszar silnie zaludniony.
Pociąga to za sobą nasilenie
ruchu samochodów, który
zwiększa się z każdym rokiem.
Dodatkowo zimą, część
narciarzy i snowboardzistów
korzystających z uroków Łysej
Góry, jeździ tym odcinkiem
oraz korzysta z miejsc
parkingowych. W związku z
powyższym nawierzchnia dróg
jest narażona na
przyspieszone zużycie.
Remont jezdni i chodników na
ul. Okrężnej.

Wykonanie całkowicie nowej
nawierzchni.

Teren znajduje się w pięknej
okolicy, jest to wymarzone
miejsce na spędzanie
wolnego czasu.

mieszkańcom Sopotu i
turystom

2 - 3 mln zł

Projekt dotyczy remontu
nawierzchni ul. Adama
Mickiewicza wraz z
miejscami parkingowymi.
Ubytki i pęknięcia są na tyle
duże, że zagrażają pojazdom
zarówno jadącym ul.
Mickiewicza, jak i
zaparkowanym na miejscach
wyznaczonych do
parkowania.

mieszkańcom Sopotu jak i
turystom odwiedzającym
Łysą Górę

1,2 mln zł

Niedawna inwestycja dot.
kanalizacji przy ul. Okrężnej
(zerwanie asfaltu) może
spowoduje kompleksowe
podejście do remontu
chodników i jezdni
Bardzo zły stan nawierzchni
ul. Kraszewskiego

Projekt głównie dla
mieszkańców

1.420 tys. zł

Służyć będzie polepszeniu
jakości życia mieszkańców i
turystów

5, 6 mln zł

21

Bezpieczna komunikacja
rowerowa Brodwino Kamienny Potok - al.
Niepodległości

Przy ul.
Obodrzyców,
(między lasem a
budynkami) i
Wejherowskiej

Stworzenie warunków do
sprawnej i bezpiecznej
komunikacji rowerowej
niekolidującej z ruchem
samochodowym i pieszym,
pomiędzy Brodwinie i
Kamiennym Potokiem, a
głównym ciągiem rowerowym
wzdłuż al. Niepodległości.

Obecny układ rowerowy
uniemożliwia takie szybkie,
bezpieczne i zgodne z
przepisami przemieszczenie
się z Brodwina do al.
Niepodległości.
Proponowane wytyczenie
dróg ułatwi wykorzystanie
roweru jako alternatywnego
środka komunikacji wobec
komunikacji samochodowej.

wszystkim uczestnikom
ruchu

1 mln zł

