Kalendarium
ważniejszych wydarzeń w PSM „Przymorze”
16.02.1959
27.03.1959
04.1960
1964
1964

-

1964
06.1964
12.1966
11.05.1967
12.1968
31.12.1969
1971
01.1972
1972-1976

-

25.06.1974
1978
1978
1979
1980

-

18.12.1981 1986 1991-1998 31.10.1995 1994-2005 1999 1995 1996 -

Zebranie Założycieli PSM „Przymorze”
rejestracja pierwszego statutu PSM „Przymorze”
oddanie pierwszego budynku przy ul. Śląskiej 68
Zakończenie budowy „Małego Przymorza”
oddanie do użytku Domu Społecznego przy ul. Śląskiej 66 b
- obecnie Domu Kultury im. R. Raszewskiego
początek realizacji budowy „Dużego Przymorza”
oddanie pierwszego budynku w Osiedlu nr 2, przy ul. Dąbrowszczaków 2
oddanie pierwszego budynku w Osiedlu nr 3, przy ul. Jagiellońskiej 26
powołanie Zakładu Remontowo – Budowlanego PSM „Przymorze”
oddanie pierwszego budynku w Osiedlu nr 4, przy ul. Dąbrowszczaków 30
otwarcie Przychodni Lekarskiej, przy ul. Jagiellońskiej 7
oddanie do użytku Klubu „Piastuś”, przy ul. Piastowskiej 98a
oddanie pierwszego budynku w Osiedlu nr 1, przy ul. Kołobrzeskiej 50
budowa pierwszego kościoła na Przymorzu
Parafia pw. N.M.P. Królowej Różańca Świętego, Plac N.M.P. 1
otwarcie Przychodni Lekarskiej, przy ul. Kołobrzeskiej 48
uruchomienie linii tramwajowej na Przymorzu
oddanie do użytku Klubu „Bolek i Lolek”, przy ul. Kołobrzeskiej 57
oddanie do użytku Klubu „Maciuś I”, przy ul. Opolskiej 3
oddanie do użytku najwyższego na terenie województwa pomorskiego
budynku (17 pięter) mieszkalnego PSM „Przymorze”, przy ul. Chłopskiej 7
oddanie do użytku ostatniego budynku mieszkalnego PSM „Przymorze”,
przy ul. Rzeczypospolitej 9
zakończenie budowy siedziby Zarządu PSM „Przymorze”,
przy ul Czarny Dwór 12
budowa kościoła pw. św. Brata Alberta, przy ul. Olsztyńskiej 2
- Konsekracja 17.06.2017 r.
uchwalenie Statutu PSM „Przymorze”
budowa kościoła pw. św. Józefa, przy ul. Jagiellońskiej 9
- Konsekracja 07.08.2018 r.
odznaka przyznana PSM „Przymorze” przez Krajową Radę Spółdzielczą
za zasługi dla Spółdzielczości
opracowanie wieloletniego programu modernizacji i remontów
budynków mieszkalnych w PSM „Przymorze”
wygranie konkursu organizowanego przez Ministra Budownictwa w
zakresie modernizacji i remontów zasobów mieszkalnych.
Pozytywna ocena programu pozwoliła na otwarcie możliwości
finansowania dalszych remontów W PSM „Przymorze” przez Urząd
Wojewódzki w Gdańsku

1995-2009 -

2002-2008 25.10.2002 -

2002-2005 -

2003-2004 31.07.2007 -

20.01.2009 18.03.2009 Czerwiec 2018

Czerwiec 2019

modernizacja elewacji i ocieplenia oraz wymiana instalacji gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, w ramach
programu
Zakończenie modernizacji 85 wind osobowych w budynkach mieszkalnych
podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem miasta Gdańska a
Zarządem PSM Przymorze w sprawie uregulowania stanu prawnego
terenów przyznanych pod budownictwo mieszkaniowe
utworzenie Parku Nadmorskiego im. Prezydenta Ronalda Reagana wraz
ze ścieżkami rowerowymi. W 2011 r. usytuowany został w parku pomnik
św. Jana Pawła II i Ronalda Reagana
nabycie przez PSM „Przymorze” na własność gruntów pod wszystkimi
budynkami mieszkalnymi od Gminy Miasta Gdańsk
Rozpoczęcie procesu uwłaszczeniowego mieszkań członków Spółdzielni,
podpisanie aktów notarialnych odrębnej własności z uzyskaniem wpisu do
księgi wieczystej – do dnia 30.06.2019 r. uwłaszczono 9.014 mieszkań
tj. 59,10 %
oddanie do użytku Komisariatu Policji przy ul. Obrońców Wybrzeża 19
otwarcie nowego centrum handlowo – usługowego Galeria Przymorze
przy ul. Obrońców Wybrzeża 1
uchwalenie nowego Statutu Spółdzielni, zgodnie z wymogami Ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych wraz z powołaniem Walnego
Zgromadzenia
w częściach
odbyło się Walne Zgromadzenie w 4 częściach. Oznacza to, że nie ma już
Zebrań Grup Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli Członków

