Zapytania RMG – 17 grudnia 2015 r. (kadencja 2014 – 2018)

Nr

Wnioskodawca

data
wpływu
25.11.15

termin
odpowiedzi
09.12.15

harmonogramu działań
wymiany wiaty
przystankowej przy ul.
Osiedle
ograniczenia prędkości dla
samochodów ciężarowych
poruszających się po ulicy
Wyzwolenia

25.11.15

09.12.15

30.11.15

14.12.15

w sprawie

164/15

Wojciech Błaszkowski remontu lub modernizacji
ulicy Dubois

165/15

Łukasz Hamadyk

166/15

Łukasz Hamadyk

167/15

Adam Nieroda

remontu nawierzchni przy ul.
Chałubińskiego

02.12.15

16.12.15

168/15

Adam Nieroda

terminu zakończenia
funkcjonowania ruchu
wahadłowego przy ul.
Zaroślak

02.12.15

16.12.15

169/15

Beata Wierzba

problemu lokalu przy ul.
Kamienna Grobla 13

08.12.15

16.12.15

odpowiedź
W ciągu ul. Dubois zaplanowano realizację chodnika. Inwestycja będzie zrealizowana ze
środków budżetu Miasta w 2016r. Realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta,
w pozycji „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dziedzinach miasta”.
Ze względu na czasowe wyłączenie przystanku z użytkowania od dnia 3.10.2015r. na
czas remontu przejazdu kolejowo drogowego w ciągu ul. Zawodzie wykonywanego przez
PKS S.A. termin montażu wiaty został przesunięty do czasu uruchomienia komunikacji
zbiorowej na przystanku tj. do dnia 12.12.2015r.
Z uwagi na brak możliwości skutecznego wyegzekwowania ograniczenia prędkości dla
samochodów ciężarowych, brak uzasadnienia dla jego wprowadzenia. Analizowane jest
wprowadzenie w przyszłym roku rozwiązań technicznych, które spowodują faktyczne
zmniejszenie prędkości wszystkich pojazdów w najbardziej niebezpiecznych miejscach
ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej do skrzyżowania z
ul. Oliwską.
W planie zamierzeń inwestycyjnych Miasta, w programie Modernizacji chodników w
Gdańsku - edycja 2016 został uwzględniony remont istniejących chodników wraz z
remontem nawierzchni bitumicznej jezdni Chałubińskiego na odcinku od ul. Sikorskiego
do ul. Grabowskiego.
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest inwestorem zadania
polegającego na budowie kolektora w ciągu ul. Zaroślak i ul. Brzegi. Kilka miesięcy po
ogłoszeniu pierwszego przetargu na roboty GIWK Sp. z o.o. zdecydował o rozwiązaniu
umowy z wykonawcą robót z uwagi na jego opóźnienie nierokujące zakończenia prac w
terminie umownym. Ogłoszono nowy przetarg na roboty wyłaniając firmę P.W. ELGRUNT
Marian Mielewczyk – aktualnie wykonującego prace. W ramach prac wprowadzono,
uzgodniony z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, ruch wahadłowy na ul. Zaroślak
konieczny do wykonania odtworzenia nawierzchni w miejscach komór. Odtworzono
nawierzchnię bitumiczną ul. Zaroślak i przywrócono ruch docelowy na ulicy.
Wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku nakazano pozwanym
opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego przy ulicy Kamienna Grobla 13. Ustalono,
że pozwanym przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego. Lokal położony przy ulicy
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170/15

Łukasz Hamadyk

budowy szkoły na Kowalach

10.12.15

16.12.15

171/15

Piotr Czauderna

ustanowienia ruchu
jednokierunkowego i
remontów odcinka ulicy
Pstrowskiego

11.12.15

16.12.15

Saperów 20 w Gdańsku spełnia wymogi lokalu socjalnego określone w uchwale Rady
Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz
zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego. Przed wydaniem oferty nie znana była sytuacja zdrowotna lokatorów, w tej
sprawie nie przedłożyli stosownych dokumentów. Po udokumentowaniu stanu zdrowia
członków rodziny, zostanie rozważona możliwość wydania oferty najmu innego lokalu
socjalnego.
W dniu 05.12.2012r. zawarty został List Intencyjny w sprawie realizacji w latach 20122018 wspólnej inwestycji. W dniu 13.11.2014r. została podpisana umowa Partnerstwa w
sprawie realizacji przedsięwzięcia. Rzeczywisty koszt budowy będzie znany po
przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanomontażowych. Rozważane są możliwości pozyskania środków zewnętrznych z różnych
źródeł. Pozyskiwanie środków zewnętrznych możliwe będzie w połowie 2016r., po
uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Kolbud przy
ul. Apollina. Rozpoczęcie budowy obiektu szkolnego w Kowalach planowane jest pod
koniec 2016r. po zabezpieczeniu środków finansowych przez partnerów. Zakończenie
budowy obiektów dydaktycznych planowane jest w sierpniu 2018r., a zakończenie
budowy basenu i zagospodarowania terenu pod koniec 2018r.
W bieżącym roku odbyło się spotkanie mieszkańców ulicy z udziałem przedstawicieli
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Jednym z ustaleń spotkania było wprowadzenie
jednego kierunku na ul. Pstrowskiego, o co wnioskowali mieszkańcy przy poparciu ich
postulatu przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Argumentami za wprowadzeniem
jednego kierunku (w relacji od ul. Pstrowskiego do al. Hallera), było zmniejszenie ruchu
na ul. Pstrowskiego, a także ograniczenie tranzytowej roli tej ulicy, do jakiej nie jest
przystosowana swoimi parametrami i konstrukcją nawierzchni, oraz eliminacja skrętu w
lewo z al. Hallera. Bariery chroniące przed ochlapywaniem, w które wyposażony jest
przystanek tramwajowy, zlokalizowany w pasie rozdziału alei, ograniczały widoczność, co
potwierdziła wizja w terenie. Prace remontowe nawierzchni jezdni i chodników były
wykonywane w różnych lokalizacjach np. w 2013r. na zlecenie ZDiZ wykonano remont
chodnika przy jednej z posesji, w roku 2014 został wykonany chodnik wzdłuż ul.
Pstrowskiego na odcinku od ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Dźwigową. W
zależności od potrzeb, na zlecenie ZDiZ, były wykonywane naprawy nawierzchni
bitumicznej jezdni w różnych lokalizacjach polegające na likwidacji wyrw w nawierzchni
jezdni.
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172/15

Emilia Lodzińska

modernizacji kamienic przy
ul. Świętego Ducha

15.12.15

16.12.15

Do programu kwalifikowane są wspólnoty mieszkaniowe ze szczególnie zaniedbanych
pod względem remontów elewacji ulic Głównego Miasta, które nie mają możliwości
pozyskania dofinansowania dostępnego dla obiektów zabytkowych oraz nie znajdują się
w lokalizacjach, w których można pozyskać środki z reklam na rusztowaniach. Kolejnym
kryterium jest kompleksowość działania, której warunkiem jest porozumienie się
sąsiednich wspólnot w celu złożenia wniosku o udział w projekcie. Ulica Świętego Ducha
w pełni się do tego kwalifikuje. Na początku 2016 r. rozpocznie się nabór wspólnot do
kolejnej edycji programu. Kolorystyka fasad wynika z opracowanego każdorazowo
programu prac konserwatorskich oraz podlega uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Rozwiązania w zakresie dekoracji artystycznych są
nadzorowane przed radę projektu, do której miasto deleguje jednego przedstawiciela.
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