
 
 

UCHWAŁA NR LVII/1460/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji społecznych w sprawie zmiany 
granic Miasta Gdańska 

Na podstawie art. 4 b ust. 1 pkt 1, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022r. poz. 559, zm. poz. 583, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwały Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 
26 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016r. poz. 63 zm. poz. 766, 3131) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do procesu zmiany granic Miasta Gdańska polegającej na włączeniu do 
obszaru Miasta Gdańska obrębu ewidencyjnego nr 0144 ZATOKA, o powierzchni 42103,9707 ha pod 
morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej określonego na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 2. W celu pozyskania opinii mieszkańców postanawia się w dniach od 1 lutego 2023 roku do 15 lutego 
2023 roku przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska, o której mowa 
w § 1. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Gdańska. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Gdańska. 

§ 4. Udział w konsultacjach będzie polegał na odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Miasta 
Gdańska polegającą na włączeniu do obszaru Miasta Gdańska obrębu ewidencyjnego nr 0144 ZATOKA, 
o powierzchni 42103,9709 ha pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej?” poprzez umieszczenie 
na ankiecie konsultacyjnej znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję 
się od głosu”. 

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) spotkania z mieszkańcami, 

2) wypełnienie ankiety: 

a) elektronicznej, która zostanie zamieszczona na stronie www.gdansk.pl, 

b) papierowej - i złożenie jej w kancelarii ogólnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 
lub wysłanie pocztą na ww. adres z dopiskiem „Konsultacje – Zatoka Gdańska”. 

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do powołania Zespołu do przeprowadzenia konsultacji, 
określenia trybu pracy Zespołu, ustalenia regulaminu konsultacji, określenia wzoru ankiety konsultacyjnej oraz 
sporządzenia raportu podsumowującego. 

§ 7. 1. Ustala się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji w wysokości 
5 000 zł. 
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2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 
 

Agnieszka Owczarczak 
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