Zapytania RMG – 28 stycznia 2016 r. (kadencja 2014 – 2018)
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data
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termin
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1/16

Anna Kołakowska

zbiórki publicznej na budowę
pomnika

2/16

Agnieszka
Owczarczak

terminu remontu kuchni
w przedszkolu nr 51 przy
ul. Piastowskiej

13.01.16

27.01.16

3/16

Emilia Lodzińska

przedłużenia ulicy Lelewela

18.01.16

27.01.16

4/16

Emilia Lodzińska

planowanej rozbudowy
cmentarza Srebrzysko

18.01.16

27.01.16

5/16

Piotr Borawski

usprawnienia węzła
integracyjnego Siedlce

22.01.16

27.01.16

odpowiedź
Zgodnie z przepisami ustawy „o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych” z dnia 14
marca 2014 r., dla przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest już wymagane uzyskanie
pozwolenia w formie decyzji administracyjnej. Obecnie organizator zgłasza
przeprowadzenie zbiórki na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych,
prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie
zbiórki można dokonać również w postaci papierowej przesyłając je na adres
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z dniem wejścia w życie nowej
ustawy, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek
publicznych nie należą już do kompetencji organów gminy.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada dokumentację projektową i pozyskała
decyzje administracyjne do realizacji modernizacji węzła żywienia. Rozpoczęcie robót
związanych z przebudową węzła planowana jest na czerwiec 2016, a zakończenie do
połowy sierpnia 2016 r.
Połączenie placu Komorowskiego z ulicą Lelewela nie jest przewidziane. Wstępna
analiza sterowania ruchem na tym skrzyżowaniu wykazuje, że konieczność ujęcia
jeszcze jednego wlotu doprowadziłaby do kilku, a nawet na niektórych wlotach do
kilkunastoprocentowych spadków przepustowości.
Uchwalony Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dopuszcza powstanie
obiektów handlowych, nie wskazuje jednak funkcji tych obiektów. Zagadnienia dotyczące
przewidywanych problemów związanych z trasą, którą mają przemieszczać się kondukty
pogrzebowe, będą rozwiązywane na etapie opracowywania projektów budowlano –
wykonawczych. Wybór terenów o jakie ma być powiększony Cmentarz Centralny, został
dokonany i zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku. Plan przewiduje powstanie
parkingu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 27 a Aleją Żołnierzy Wyklętych.
W przypadku skierowania większej liczby autobusów przez pętlę Siedlce, nastąpiłby
znaczy wzrost liczby pojazdów przejeżdżających przez ten węzeł. Tylko w dni
powszednie w porach szczytów komunikacyjnych w ciągu jednej godziny więcej
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6/16

Adam Nieroda

przeprowadzenia remontu
nawierzchni ul. Łużyckiej

25.01.16

27.01.16

korzystałoby 20 pojazdów. Taka liczba dodatkowego taboru dociążającego węzeł
skutkowałaby przekroczeniem jego przepustowości. Zatory tworzące się na węźle
negatywnie wpłyną na regularność i punktualność kursowania autobusów. Program
sygnalizacji świetlnej na pętli Siedlce nie przewiduje obsługi tak dużej liczby pojazdów.
Zmiana trasy linii nocna N2 wydaje się niecelowa, gdyż w czasie jej funkcjonowania nie
kursują tramwaje linii 4,10,12 oraz autobusy linii dziennych. Skierowanie linii
autobusowych przez węzeł wymusi zaprojektowanie wydłużonych czasów przejazdu dla
tych linii. Celem utrzymania obecnej częstotliwości funkcjonowania tych linii konieczne
byłoby zaangażowanie dodatkowego taboru i nastąpiłby wzrost kosztów utrzymania sieci
transportu zbiorowego. Obecnie w dni powszednie, w porach szczytów komunikacyjnych
jest już wykorzystana maksymalna dostępna liczba autobusów i liczba ta nie może być
zwiększona. Zajazdy autobusów linii na pętle Siedlce wiążą się z większą pracą
eksploatacyjną pojazdów, co wynika z wydłużonej trasy. W konsekwencji w skali roku
koszt pracy przewozowej wzrośnie o ok. 823 tys. zł. W celu realizacji zajazdów
niezbędne byłoby zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta.
Wskazane linie w większości obsługują potoki pasażerskie tranzytowe i wydłużenie
czasów przejazdu dla tych pasażerów byłoby niekorzystne.
Remont ulicy jest zaplanowany w Programie modernizacji chodników na terenie Gdańska
w 2016 r. Przewidziano remont istniejących chodników w ulicy Łużyckiej o łącznej
długości 620 m, w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 300
m. Inwestycja będzie zrealizowana w całości ze środków finansowych budżetu miasta.
Termin realizacji remontu ul. Łużyckiej przewidziano do 15.11.2016 r.

2

